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คํานํา 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได�มีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตร(ชาติ
ว)าด�วยการป*องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ โดยให�หน)วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู)การปฏิบัติด�วยการกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ป= และแผนปฏิบัติราชการประจําป= และให�หน)วยงานภาครัฐดําเนินการให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร(ชาติระยะ ๒๐ ป= และแผนการปฏิรูป
ประเทศด�านต)างๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู�การทุจริตให�สูงกว)าร�อยละ ๕๐ 

องค(กรปกครองส)วนท�องถ่ิน เปFนหน)วยงานท่ีมีความสําคัญอย)างยิ่ง ในการบริหารและพัฒนา
ท�องถ่ิน โดยมีแผนพัฒนาท�องถ่ิน ๔ ป= เปFนเครื่องมือกําหนดทิศทางในการบริหารท�องถ่ิน ดังนั้น เพ่ือให�การ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ๔ ป= มีความสอดคล�องกับ ยุทธศาสตร(ชาติว)าด�วยการป*องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป*องกันการทุจริต 
ตลอดจนแสดงให�เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผู�บริหารองค(กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ในการต)อต�านการ
ทุจริตอย)างเปFนรูปธรรม  สํานักงาน ป.ป.ช.จึงขอความร)วมมือองค(กรปกครองส)วนท�องถ่ินในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป*องกันการทุจริต ๔ ป= (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติงานด�านการป*องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ�านแปะ เปFนไป
ด�วยความเรียบร�อย บรรลุตามวัตถุประสงค( เกิดประโยชน(สูงสุด เปFนไปตามการหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีหรือ หลักธรรมาภิบาล และเปFนการส)งเสริมการมีส)วนร)วมของประชาชนภายใต�แนวคิดการ
ดําเนินการ “เครือข)าย อปท.โปร)งใส หัวใจคุณธรรม” จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการป*องกันการทุจริต ๔ ป=      
ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยการบูรณาการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ของทุก
ส)วน/กอง ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาให�เปFนองค(กรแห)งการเรียนรู� โดยใช�งบประมาณบุคลากรท่ีมีอยู) และคํานึงถึงสภาพ
พ้ืนท่ี ควบคู)กับหลักความเชื่อทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปMญญาท�องถ่ิน สาหรับใช�เปFน
แนวทางในการขับเคลื่อนการสร�างเครือข)ายในการต)อต�านการทุจริตและขยายสู)องค(กรปกครองส)วนท�องถ่ิน
อ่ืนๆ ต)อไป เพ่ือเปFนไปตามยุทธศาสตร(ชาติว)าด�วยการป*องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓           
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

 
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญ 

ส�วนที ่๑ บทนํา                      หน�า 

� การวิเคราะห(ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค(กร     ๑ 
� หลักการและเหตุผล         4 
� วัตถุประสงค(ในการจัดทําแผน         5 
� เป*าหมาย           5 
� ประโยชน(ของการจัดทําแผน 

        6 
ส�วนที ่๒ แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป% (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

� มิติท่ี ๑ การสร�างสังคมท่ีไม)ทนต)อการทุจริต      8 
� มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป*องกันการทุจริต     ๙ 
� มิติท่ี ๓ การส)งเสริมบทบาทและการมีส)วนร)วมของภาคประชาชน            ๑0 
� มิติท่ี ๔ การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค(กรปกครองส)วนท�องถ่ิน                ๑1 
 
ส�วนที่ ๓ 

� ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม               13 
      

- ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ เรื่อง ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป%                  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)                                                                                                     
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� 
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ส�วนที่ 1 

 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบ านแปะ 
 การวิเคราะห'ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีวัตถุประสงค'เพ่ือต�องการบ1งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู1ในองค'กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน1วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว1าการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู1ใน
ป9จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม1  

การทุจริตในระดับท องถ่ิน พบว1าป9จจัยท่ีมีผลต1อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน ได�แก1 
การกระจายอํานาจลงสู1องค'กรปกครองส1วนท�องถ่ิน แม�ว1าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค'
สําคัญเพ่ือให�บริการต1าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต1อความต�องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต1ในทางปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช1นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส�วนของเทศบาลตําบลบ านแปะ จําแนกเป@น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด�านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง ส1วนใหญ1เกิดจาก

การละเลยของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
2) สภาพหรือป9ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช1องว1างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะป9ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะป9ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ'ให�ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะป9ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส1วนต1างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะป9ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 

สาเหตุและป)จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตของเทศบาลตําบลบ านแปะสามารถสรุปเป,นประเด็นได  ดังนี้ 
1) โอกาส แม�ว1าในป9จจุบันมีหน1วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต1พบว1า ยังคงมีช1องว1างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล1าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช�
กฎหมายท่ีไม1เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม1รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เป@นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป@นท่ียอมรับว1าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ1งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให�คน
ในป9จจุบันมุ1งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเป@นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป9จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเป@นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร1งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป@นการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล1านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก1 การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เป@นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเป@นห1วงโซ1ผลประโยชน'ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก1



� 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

 

เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ตนเองได�รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก1        
การผูกขาดในโครงการก1อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได�ไม1เพียงพอต1อรายจ1าย ความยากจนถือเป@นป9จจัยหนึ่ง
ท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเป@นอยู1ท่ีดีข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ี
ต�องแสวงหาช1องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย'สุจริตเป@นคุณธรรมท่ีได�รับการเน�นเป@น
พิเศษถือว1าเป@นเครื่องวัดความดีของคน แต1ในป9จจุบัน พบว1า คนมีความละอายต1อบาปและเกรงกลัวบาป
น�อยลง และมีความเห็นแก1ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต1ประโยชน'ส1วนตนเป@นท่ีต้ังมากกว1าท่ีจะยึดผลประโยชน'
ส1วนรวม 

7) มีค�านิยมท่ีผิด ป9จจุบันค1านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย1องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย'สุจริตเป@น
ยกย1องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป@นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน1งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมีค1านิยมท่ีผิด
เห็นว1าการทุจริตเป@นวิถีชีวิตเป@นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป@นคนเซ1อ เห็นคนโกงเป@นคนฉลาด ย1อมจะทํา
การทุจริตฉ�อราษฎร'บังหลวง โดยไม1มีความละอายต1อบุญและบาป และไม1เกรงกลัวต1อกฎหมายของบ�านเมือง 

 แนวทางการแก ไข 
 ด านผู บริหาร 
 - ให�องค'ความรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม สิทธิทางการเมือง 
 - สร�างระบบตรวจสอบ ถ1วงดุล ฝLายบริหาร ฝLายสภา 
 - เปลี่ยนทัศนคติเรื่อง ระบบอุปถัมภ' 
         ข าราชการ 
 - สร�างแรงจูงใจ 
 - อบรมให�ความรู� 
 - เปลี่ยนทัศนคติเรื่อง ระบบอุปถัมภ' 
 ประชาชน 
 - อบรมเพ่ิมองค'ความรู� เรื่องการปองกันการทุจริต 
 - เปลี่ยนทัศนคติเรื่อง ระบบอุปถัมภ' 
 - เพ่ิมการมีส1วนร1วมในการปองกันการทุจริตให�มากข้ึนเช1น แต1งต้ังเป@นคณะกรรมการ ในการจัดซ้ือจัด
จ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะทุกคณะ 

 วิเคราะห�ความเส่ียงขององค�กร/ป)จจัยภายใน 
 ผู บริหาร 
 - มีค1านิยมท่ีผิด เช1น การใช�ระบบอุปถัมภ'กับข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา 
 - กระบวนการตรวจสอบจากประชาชนไม1แข็งแรง 
 - หน1วยงานท่ีตรวจสอบระดับประเทศเป@นตัวอย1างท่ีไม1ดีให�กับองค'กรปกครองส1วนท�องถ่ิน ทําตามแบบ 
 - การผูกขาดในการดําเนินโครงการของภาครัฐ 
 - กลไกหรือหน1วยตรวจสอบระดับประเทศไม1กล�าตรวจสอบหน1วยงานบางหน1วยงาน 
 - มีบางโครงการท่ีได�รับการจัดสรรเฉลี่ยกันต้ังแต1ต�นนี้ยันปลายนี้ ทําให�ประชาชนไม1ได�ผลประโยชน'ท่ี
แท�จริง 
 ข าราชการ 
 - มีค1านิยมท่ีผิด 
 - ขาดจริยธรรม  คุณธรรม  
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 - ระบบอุปถัมภ' 
 - แรงจูงใจ 
 - โอกาส 
 ป)จจัยภายนอก/ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 - ประชาชนขาดการมีส1วนร1วมในการตรวจสอบ 
 - ระบบอุปถัมภ' 
 - ขาดความเข�าใจแบบการบริหารของ องค'กรปกครองส1วนท�องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ป9จจุบันป9ญหาการทุจริตคอร'รัปชันในประเทศไทยถือเป@นป9ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส1งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย1างยิ่งต1อความม่ันคงของชาติ เป@นป9ญหา
ลําดับต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส1วน
ในสังคมไทย ไม1ว1าจะเป@นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะเทศบาลตําบลบ�านแปะมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว1าเป@นองค'กรท่ีเอ้ือต1อการทุจริตคอร'รัปชันและมักจะปรากฏข1าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู1เสมอ ซ่ึงได�ส1งผลสะเทือนต1อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต1อระบบการปกครองส1วน
ท�องถ่ินอย1างยิ่ง ส1งผลให�ภาพลักษณ'ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร'รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล�องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ'คอร'รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป@นเครื่องมือท่ีใช�
ประเมินการทุจริตคอร'รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค'กรเพ่ือความโปร1งใสนานาชาติ (Transparency International – 
IT) พบว1า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว1างปc 2555 – 2558 อยู1ท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดย
ในปc 2558 อยู1อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป@นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร'และประเทศมาเลเซีย และล1าสุดพบว1าผลคะแนนของประเทศไทยปc 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปc 2558  
ได�ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว1าประเทศไทยเป@นประเทศท่ีมีป9ญหาการคอร'รัป
ชันอยู1ในระดับสูง 
 แม�ว1าในช1วงระยะท่ีผ1านมา ประเทศไทยได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไม1ว1าจะเป@น การเป@นประเทศภาคีภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติว1าด�วยการต1อต�านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ต้ั งอ งค' ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย1างยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแห1งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร'ชาติ     
ว1าด�วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 ฉบับ แต1ป9ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม1ได�มีแนวโน�ม
ท่ีลดน�อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให�การทุจริตเป@นป9ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป9จจัยทางด�านพ้ืนฐาน
โครงสร�างสังคม ซ่ึงเป@นสังคมท่ีต้ังอยู1บนพ้ืนฐานความสัมพันธ'แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ'ท่ีทําให�สังคมไทยยึดติดกับการช1วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู1ญาติพ่ีน�องและ
พวกพ�อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย1องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส1วน
มองว1าการทุจริตคอรัปชันเป@นเรื่องปกติท่ียอมรับได� ซ่ึงนับได�ว1าเป@นป9ญหาท่ีฝ9งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต1อดีต
หรือกล1าวได�ว1าเป@นส1วนหนึ่งของค1านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว ผนวกกับป9จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม1ได�
บูรณาการความร1วมมือของทุกภาคส1วนไว�ด�วยกัน จึงส1งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล1าวมา
ข�างต�นไม1สามารถทําได�อย1างเต็มศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง 

ป9จจุบันยุทธศาสตร'ชาติว1าด�วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู1เป@นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปc   
พ.ศ. 2560 จนถึงปc พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ1งสู1การเป@นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป@นสังคมมิติใหม1
ท่ีประชาชนไม1เพิกเฉยต1อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร1วมมือจากฝLายการเมือง หน1วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ'รักษาผลประโยชน'ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
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เกียรติภูมิในด�านความโปร1งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน' “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต�านทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม1น�อยกว1าร�อยละ 50 ในปc พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต1าง
จากท่ีเป@นอยู1ในป9จจุบัน ไม1ใช�ตําแหน1งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร'การ
ดําเนินงานหลักออกเป@น 6 ยุทธศาสตร' ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร'ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม1ทนต1อการทุจริต 
ยุทธศาสตร'ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต1อต�านการทุจริต 
ยุทธศาสตร'ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร'ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร'ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร'ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป@น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป@นไปตามเจตนารมณ'ของยุทธศาสตร'ว1าด�วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร1งใส สร�างค1านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย1างยั่งยืนจึงได�ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เทศบาลตําบลบ�านแปะต�นแบบ ด�านการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด�านการปองกันและปราบปรามการทุจริตผ1านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต1าง ๆ ท่ีเป@นรูปธรรม
อย1างชัดเจน อันจะนําไปสู1การปฏิบัติอย1างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค'และเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย1างแท�จริง 

3. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต1อต�านการทุจริตของผู�บริหารเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน'ของสาธารณะของข�าราชการฝLายการเมือง
ข�าราชการฝLายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบ�านแปะรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
 3) เพ่ือให�การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะเป@นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี
(Good Governance)  

4) เพ่ือส1งเสริมบทบาทการมีส1วนร1วม(people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข1ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ           
ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

4. เป>าหมาย 
 1) ข�าราชการฝLายการเมือง ข�าราชการฝLายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบ�านแปะ รวมถึง
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน'สุขแก1
ประชาชนท�องถ่ิน ปราศจากการก1อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห1ง
ผลประโยชน'และแสวงหาประโยชน'โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันป9ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข�าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส1วนร1วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข1ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะท่ี
มีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ1วงดุลการใช�อํานาจอย1างเหมาะสม 
 5) เทศบาลตําบลบ�านแปะมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป@นท่ียอมรับจากทุกภาคส1วน 

 

5. ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
 1) ข�าราชการฝLายการเมือง ข�าราชการฝLายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบ�านแปะรวมถึง
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค1านิยม และอุดมการณ'ในการ
ต1อต�านการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝ9งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต'ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) เทศบาลตําบลบ�านแปะสามารถบริหารราชการเป@นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร1งใส เป@นธรรมและตรวจสอบได� 
 3) ภาคประชาชนมีส1วนร1วมต้ังแต1ร1วมคิด ร1วมทํา ร1วมตัดสินใจรวมถึงร1วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักท�องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข1ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข1ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะท้ังจากภายในและภายนอกองค'กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตําบลบ�านแปะมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป@นท่ียอมรับจากทุกภาคส1วนให�เป@นเทศบาลตําบลบ�านแปะต�นแบบ ด�านการ
ปองกันการทุจริต อันจะส1งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร1วมมือกันเป@นเครือข1าย
ในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย1างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ส�วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป� 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1 . ก า ร ส ร3 า ง
สังคมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริต 

1.1 การสร�างจิตสํานึก
และความตระหนักแก*
บุคลากรท้ังข�าราชการ 
การเมืองฝ0ายบ ริหาร 
ข� าราชการการเมือ ง              
ฝ0 ายสภาท�องถิ่ นและ
ฝ0ายประจําของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ 

1 .1 .1  (1 )  โ ค ร ง ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
1.1.1 (2)โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (3)โครงการส*งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต 
1 .1 .1  (4 ) โ ค ร ง ก า ร
เ ส ริ ม ส ร� า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมครูผู�ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1 .1 .2  (1 )  ม า ต ร ก า ร 
“ส*งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
เทศบาลตําบลบ�านแปะ” 
1 .1 .2  (2 ) ม า ต ร ก า ร
“เสริมสร�างองคAความรู�ด�าน
การต*อต�านการทุจริต” 
1 .1 .3  (1 ) ม า ต ร ก า ร 
“มาตรการจัดทําคู* มือการ
ป อ งกั นผลประโยชนA ทั บ
ซ�อน” 

50,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 1.2 การสร�างจิตสํานึก
และความตระหนักแก*
ประชาชนทุกภาคส*วน
ในท�องถิ่น 

1.2.2 (1) ปลูกต�นไม�เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
1.2.3 (1) โครงการสร�าง
อาชีพ  สร� างราย ได�  ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 
 

30,000 

20,000 
 

30,000 

20,000 
 

30,000 

20,000 
 

30,000 

 

 1.3 การสร�างจิตสํานึก
และความตระหนักแก*
เด็กและเยาวชน 

1 .3 .1  (1 )  โ ค ร ง ก า ร
คุ ณ ธ ร ร ม ส า น ส า ย ใ ย
ครอบครัว 
1.3.1 (2) โครงการพาน�อง
ท*องธรรมะ 
1.3.1 (3) โครงการเข�าค*าย
พุทธบุตร 
1.3.2 (1) การประกวดคํา
ขวัญต*อต�านการทุจริต 
1.3.2 (2) โครงการสร�าง
ภูมิคุ�มกันทางสังคมให� เด็ก

100,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 
- 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 
- 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 
- 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561-2564) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

ศูนยAพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เท ศบาล ตํ าบ ลบ� านแป ะ 
(กิจกรรม “โตไปไม*โกง”) 
1.3.3 (1) โครงการสร�าง
ภูมิคุ�มกันทางสังคมให� เด็ก
และเยาวชนตําบลบ�านแปะ  
(กิ จ ก รรม  “ส* ง เส ริม ก าร
เรียน รู�ป รัชญ าเศรษฐกิ จ
พอเพียง”) 

 
 
 

200,000 

 
 
 

200,000 

 
 
 

200,000 

 
 
 

200,000 

มิติที่ 1 รวม 2 มาตรการ ๐ กจิกรรม 
12 โครงการ 

520,000 520,000 520,000 520,000  

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป� อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต*อต�าน
การทุจริตของผู�บริหาร 

1 ) กิ จ ก รรม  “ป ระก าศ
เจตจํานงต*อต�านการทุจริต
ของผู�บริหารองคAกรปกครอง
ส*วนท�องถิ่น” 
2) โครงการลดขั้นตอนและ
ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 2 .2  ม าตรก ารสร� า ง           
ความ โปร* งใส ในก าร
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร�างความโปร*งใสในการ
บริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
2.2.1 (2) มาตรการออก
คํ า ส่ั ง ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน�า
ส*วนราชการ  
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร�าง
ความโปร*งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.1 (4) กิ จ ก ร ร ม 
“โครงการเผยแพร*ข�อ มูล
ข*าวสารด�านการจัดซ้ือจัด
จ�าง” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “การใช�
บัตรคิวในการชําระภาษี” 
2 .2 .3  (1 ) โค รงก ารจ� า ง
สํารวจความพึ งพอ ใจของ
ผู�รับบริการ 
2 .2 .3  (2 )กิ จ ก ร รม ก า ร
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให�เกิด
ความพึงพอใจแก*ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม*เลือก
ปฏิบัติ 
2 .2 .3  (3 ) ม า ต ร ก า ร 
“ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

40,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561-2564) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช�
ดุลยพินิจและใช�อํานาจ
หน� า ท่ี ให� เปJ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 

2.3.1 (1) กิจกรรม การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต 
ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ 
2.3.2 (3) มาตรการการ
ออกคําส่ังมอบหมายของ
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน�า
ส*วน 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก*
หน*วยงาน/บุคคลในการ
ดํ า เนิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบั ติตนให�
เปJนท่ีประจักษA  

2.4.1 (1) โครงการพ*อ – 
แม*ดีเด*น 
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก*สตรี
ดีเด*น 
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกี ย ร ติ ป ระช าช น ผู� มี จิ ต
สาธารณะ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 2.5มาตรการจัดการ             
ในกรณีได�ทราบหรือรับ
แจ�งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2 .5 .1  (1 ) ม า ต ร ก า ร 
“จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.5.2 (1 )มาตรการ “ให�
ความร*วมมือกับหน*วยงาน
ตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและ
องคAกรอิสระ 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต*งต้ัง
ผู� รับ ผิดชอบ เกี่ ย วกั บ เร่ือ ง
ร�องเรียน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 รวม 9 มาตรการ 8 กิจกรรม 
2โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000  

3. การส�งเสริม
บทบาทและการ
มีส�วนร�วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให�มีและเผยแพร*
ข�อมูลข*าวสารในช*องทาง
ท่ีเปJนการอํานวยความ
สะดวกแก*ประชาชนได�มี
ส*วนร*วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีของเทศบาลตําบล
บ�านแปะได�ทุกขั้นตอน 

3.1.1 ( 1)  ม า ต ร ก า ร 
“ป รั บ ป รุ ง ศู น ยA ข� อ มู ล
ข*าวสารของเทศบาลตําบล
บ�านแปะให�มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การ
ออกระ เบี ยบ จั ด ต้ั งศู น ยA
ข�อมูลข*าวสารของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรม
ให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูล
ข*าวสารของราชการ พ .ศ . 
2540” 
3.1.1 (4)กิ จก รรม  : “ก าร

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561-2564) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

เผยแพร*ข�อมูลข*าวสารด�าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยAสินของเทศบาล และ
การรับเร่ืองร�องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.2 ( 1)  ม า ต ร ก า ร 
“เผยแพร*ข� อ มูลข* าวสาร ท่ี
สําคัญและหลากหลาย” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัด
ให� มีช* องทางท่ีประชาชน
เข� าถึ งข� อ มูลข*าวสารของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะ” 
3.1.3 (2 ) โค ร ง ก า ร ส่ื อ
ประชาสัมพันธA 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

5,000 

 3 .2  การรับฟR งความ
คิด เห็ น  ก าร รับ แล ะ
ต อ บ ส น อ ง เ ร่ื อ ง
ร�องเรียน/ร�องทุกขAของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (1) การดําเนินงาน
ศูน ยA รับ เ ร่ือ งราวร�อ ง ทุ กขA
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
3 .2 .1  (2 ) โค ร งก า รจั ด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.3 (1) มาตรการแก�ไข
เหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�าน
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
ส่ิงแวดล�อม 
3 .2 .3  (2 )  กิ จ ก ร ร ม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงให� ผู�ร�องเรียน/
ร�องทุกขAรับทราบ 

- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
 
- 

 

 3 .3  ก า ร ส* ง เส ริ ม ให�
ป ระ ช าช น มี ส* ว น ร* ว ม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

3.3.1 (1) โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู*บ�าน เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาส่ีปSของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
3.3.1 (2) โครงการประชุม
ประชาคมระดับตําบล 
3 .3 .1 (3 ) โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดทําแผน
และประเมินยุทธศาสตรAการ
พัฒนาส่ีปS 
3.3.3 (1) กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตําบล
บ�านแปะ 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 4 มาตรการ 5 กิจกรรม 
6 โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

4.การ
เสริมสร3างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ*นดินกําหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ป ระ เมิ น ผล ก ารค วบ คุ ม
ภายใน 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

ปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล
ตําบลบ3านแปะ 

4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภ า ย ใน เท ศ บ า ล ตํ า บ ล    
บ�านแปะ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 4.2 การสนับสนุนให�         
ภาคประชาชนมีส*วน
ร* ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช*องทางท่ี
สามารถดําเนินการได� 

4.2.2 (1) กิจกรรม : “การ
รายงานผลการใช�จ*ายเงินให�
ประชาชนได�รับทราบ” 
4.2.3 (1) กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ�างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4 .3  ก า ร ส* ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท�องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให� ค ว าม รู� ด� า น ระ เบี ย บ 
กฎหมายท�องถิ่น ผู�บริหาร 
และสมาชิกสภาท�องถิ่น 
4.3.1 (2)กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท�องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส*งเสริม
สมา ชิกสภาท� อ งถิ่ น ให� มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ0ายบริหาร 
4.3.2 (2)กิ จ ก รรม ก า ร มี
ส*วนร*วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ 

50,000 
 
 
 

600,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 

600,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 

600,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 

600,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 4 .4  เส ริมพ ลั งการมี
ส* ว น ร* ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
( Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส*วน
เพื่อต*อต�านการ ทุจริต 

4.4.1 (1) ม าต รก า ร เฝ า
ระวังการคอรAรัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2)ม า ต ร ก า ร ก า ร
ส*งเสริมและพัฒนาเครือข*าย
ด�านการปองกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธAกรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- 
 
 
- 
 
 

200,000 

- 
 
 
- 
 
 

200,000 

- 
 
 
- 
 
 

200,000 

- 
 
 
- 
 
 

200,000 

 

มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ 7 กิจกรรม 
3 โครงการ 

850,000 850,000 850,000 850,000  
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ส�วนท่ี 3 
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ส�วนที่ 3 
 

มิติท่ี 1 การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรทั้งข�าราชการการเมืองฝ'าย
บริหาร ข�าราชการการเมืองฝ'ายสภาท�องถิ่นและฝ'ายประจําขององค,กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏบิัติราชการตามอํานาจหน�าที่ให�
บังเกิดประโยชน,สุขแก�ประชาชนในท�องถิ่น 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป6นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต�องมีความสุจริต โปร=งใส และสามารถตรวจสอบได� รวมท้ังเป6นการเสริมสร�างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต=อหน�าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต�องมีการส=งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานร=วมกันได�อย=างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู=การพัฒนาองคHกรอย=างต=อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก�ปIญหาความขัดแย�งภายในองคHกรได�อีกด�วย จากสภาพปIญหาการทุจริตคอรHรัปชันท่ีเป6นปIญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส=วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป6นอย=างยิ่งท่ีจะต�องมีการป�องกันและแก�ไขปIญหา
การทุจริตคอรHรัปชันอย=างจริงจัง ในสถานการณHวิกฤติปIญหาการทุจริตคอรHรัปชันในสังคมไทยดังกล=าว ทุกภาค
ส=วนในสังคมไทยต=างเห็นพ�องตรงกันว=าการท่ีจะทําให�ปIญหาการคอรHรัปชันลดน�อยลงและหมดไปได�ในท่ีสุดนั้น 
ต�องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช�กับทุกภาคส=วนไม=ว=าจะเป6นภาคส=วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย=างเข�มงวดจริงจัง พร�อมท้ังสร�างทัศนคติใหม=ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร=วมต�านภัย
การทุจริต ควบคู=กับการเปลี่ยนแปลงค=านิยมไปในทิศทางท่ีไม=เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรHรัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด�วย ความชอบธรรม ความโปร=งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได� 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส=วนร=วมของประชาชนไปเป6นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู=ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทยฉบับปIจจุบัน ซ่ึงได�วางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป6นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน=วยงานองคHกรต=างๆ ของภาครัฐ     
จึงนับเป6นการส=งสัญญาณเชิงบวกให�เห็นว=าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแล�ว          
แต=อย=างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป6นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน=วยงานหรือองคHกรภาครัฐนั้น ปIจจุบันยังคงอยู=บนความหลากหลายในองคHประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึง
ประกอบด�วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร=งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได� (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส=วนร=วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคHประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล=านั้นมาใช�เป6นเครื่องมือ
กลไกในการสร�างมาตรฐานด�านความโปร=งใสสําหรับหน=วยงานหรืองคHกรใดๆ จะต�องคํานึงถึงกรอบเป�าหมาย 
วัตถุประสงคHแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน=วยงานองคHกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร�างระบบบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดีได�ต=อไป 
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 ดังนั้น เพ่ือประโยชนHในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะเทศบาลตําบลบ�านแปะ        
จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3.วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรขององคHกรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจและให�ความสําคัญกับการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตHใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได� 
 4. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคHความรู�ต=างๆ ไปประยุกตHใช�ในการทํางานให�กับ
องคHกรได�อย=างมีประสิทธิภาพ 

4. เป6าหมาย 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�าง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
 2. มอบงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน=วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข�อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 200,000 บาท  (ปcงบประมาณ ละ 50,000 บาท) 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรขององคHกรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจและให�ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตHใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได� 
 4. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคHความรู�ต=างๆ ไปประยุกตHใช�ในการทํางานให�กับองคHกรได�
อย=างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
 การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าประชาชนมีความสุขอย=างยั่งยืนและสามารถก�าวพ�นทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตนH มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให�เป6นคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวข�องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ”ซ่ึงได�รับ
มอบหมายภารกิจในการให�บริการสาธารณะแก=ประชาชน ใช�อํานาจท่ีได�รับอย=างซ่ือสัตยH ต�องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให�เกิดประโยชนHสูงสุดต=อประชาชนและ
ต=อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรHการส=งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� 5 ยุทธศาสตรHและยุทธศาสตรHท่ี 4 การส=งเสริม
คุณธรรม ในองคHกรเพ่ือเป6นต�นแบบให�ข�าราชการได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล=าว เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร�างจิตสํานึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตยH สุจริต       
มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป6นแบบอย=างท่ีดีแก=ประชาชน จึงได�ทําโครงการเสริมสร�าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนHสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตําบลบ�านแปะ มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน�อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิตส=วนตัว และ
ในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให�พนักงาน ได�รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร=วมใน
การเสริมสร�างสังคมแห=งคุณธรรมและสมานฉันทH ประพฤติตนเป6นพลเมืองดี สร�างประโยชนHแก=ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร�างจิตสํานึกในการทําความดี รู�จักการให� การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนHร=วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป6นการสร�างภาพลักษณHท่ีดีของตําบลบ�านแปะ ในการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�างเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีการดําเนินกิจกรรมส=งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ=งเป6น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู�บริหาร ปลัดเทศบาลตําบล   
บ�านแปะบรรยายให�ความรู�แก=พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนHนอกสถานท่ี ส=งเสริมให�รู�รัก สามัคคี เสียสละ ช=วยเหลือ แบ=งปIนและ
เห็นคุณค=าของการเสริมสร�างสังคมแห=งความดีมีคุณธรรม เช=น การช=วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแก=พระภิกษุสงฆHท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป6นต�น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชนH ณ วัดต=างๆ 
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 40,000 บาท (ปcงบประมาณ 10,000 บาท) 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 พนักงาน เจ�าหน�าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน�อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ได�รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให�มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร=วมใน
การสร�างสังคมแห=งคุณธรรมและสมานฉันทH สร�างประโยชนHแก=ครอบครัวและประเทศชาติ รู�จักการให�และ
เสียสละเพ่ือประโยชนHส=วนรวม 
 10.3 สร�างภาพลักษณHท่ีดีขององคHกร เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  
 โครงการท่ี3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป6องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคHกรเป6นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคHกรไปสู=
ความสําเร็จ ท้ังด�านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคHกรนั้นๆ ย=อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก�าวหน�าต=อไป ท้ังนี้ ข้ึนอยู= กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู�ความสามารถ มีทักษะต=างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณHมีความรู�และเข�าใจงานเป6นอย=างดี เม่ือได�รับบทบาทให�กระทําหน�าท่ีใดๆ แล�ว ย=อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได�อย=างถูกต�องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข�ามหากบุคลากรในองคHกรด�อย
ความสามารถ ไร�อุดมการณH ไม=มีทักษะหรือประสบการณHท่ีจําเป6นในการทํางาน ย=อมทําให�องคHกรนั้นๆ ด�อย
พัฒนาหรือเจริญก�าวหน�าได�อย=างล=าช�า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ มีทักษะและประสบการณH
การทํางานสูงแล�ว ย=อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป�องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค=านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงคH เป6นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน=ง หน�าท่ีและบทบาทแห=งตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตยH สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด�วยความทุ=มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟklอเผื่อแผ=ต=องาน ต=อหน=วยงาน   
ต=อเพ่ือนร=วมงานและผู�มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนHของประชาชนและประเทศชาติแล�ว ย=อมนําพา
องคHกรหรือหน=วยงานมุ=งไปสู=ความเจริญก�าวหน�ามากยิ่งข้ึน มีความโปร=งใสมีการป�องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได�ตามหลักการแห=งธรรมาภิบาล 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ จึงได�จัดโครงการส=งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป�องกันการทุจริตข้ึน 
เพ่ือเป6นการส=งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรภายใน ประกอบด�วยคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ ข�าราชการและ
พนักงานจ�าง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให�มีความรู� ความเข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตHใช�ในการปฏิบัติงานให�ห=างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได�อย=างปกติสุข รู�จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข�อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต=อตนเอง 
ต=อการทํางาน ต=อเพ่ือนร=วมงาน ต=อผู�มาขอรับบริการ ต=อผู�บังคับบัญชาและต=อประเทศชาติบ�านเมืองต=อไป 
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3. วัตถุประสงค, 
 2.1 เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือให�บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตHใช�ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได�อย=างถูกต�อง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค=านิยมและเจตคติของบุคลากรต=อองคHกร ต=อการทํางาน ต=อเพ่ือน
ร=วมงาน ต=อผู�มาขอรับบริการและต=อผู�บังคับบัญชาให�ดียิ่งข้ึน 
 2.4 เพ่ือให�สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยH 
สุจริต ให�แก=บุคลากรของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

4. กลุ�มเป6าหมาย 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ ข�าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน 92 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม ฟIงพระเทศนH ทุกวันพระ จํานวน 24 ครั้ง ระหว=างเดือนมกราคม – ธันวาคม        
พ.ศ. 2561 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต=อประสานและขอความร=วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปIสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก�ไขให�ถูกต�อง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธHให�ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข�าร=วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู� ความเข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย=างแท�จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช�ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได�อย=างแท�จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให�บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค=านิยม ความซ่ือสัตยHสุจริต และเจตคติต=อ
องคHกรต=อการทํางาน ต=อเพ่ือนร=วมงานต=อผู�มาขอรับบริการและต=อผู�บังคับบัญชาท่ีดี 
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 โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
 การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าประชาชนมีความสุขอย=างยั่งยืนและสามารถก�าวพ�นทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตนH มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให�เป6นคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวข�องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได�รับ
มอบหมายภารกิจในการให�บริการสาธารณะแก=ประชาชนใช�อํานาจท่ีได�รับอย=างซ่ือสัตยH ต�องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให�เกิดประโยชนHสูงสุดต=อประชาชนและ
ต=อประเทศชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการได�กําหนดกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ได�แก= 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม=ท่ีมีนิสัยใฝqเรียนรู�สามารถเรียนรู�ด�วยตนเองและแสวงหาความรู�อย=าง
ต=อเนื่องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม=ท่ีเป6นผู�เอ้ืออํานวยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�เป6นวิชาชีพท่ีมีคุณค=า
สามารถดึงดูดคนเก=งคนดีมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป6นครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล=งเรียนรู�ยุคใหม=
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให�สามารถเป6นแหล=งเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพและพัฒนาแหล=ง
เรียนรู�อ่ืนๆสาหรับการศึกษาและเรียนรู�ท้ังในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม=ท่ีมุ=งเน�นการกระจายอํานาจสู=สถานศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคHกร
ปกครองส=วนท�องถ่ินรวมท้ังการมีส=วนร=วมของผู�ปกครองชุมชนภาคเอกชนและทุกภาคส=วนมีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรHการส=งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� 5 ยุทธศาสตรHและยุทธศาสตรHท่ี 4 การส=งเสริม
คุณธรรม ในองคHกรเพ่ือเป6นต�นแบบให�ข�าราชการได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล=าว  เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาครูผู�ดูแล
เด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร�างจิตสํานึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
วินัยจรรยาบรรณต=อวิชาชีพ และปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตยH สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป6นแบบอย=างท่ีดีแก=เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  จึงได�ทําโครงการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนHสูงสุดแก=
เด็ก ผู�ปกครอง และประชาชนผู�มารับบริการ 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�ครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ                       
มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีวินัยและจรรยาบรรณต=อวิชาชีพ เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
น�อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิตส=วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให�ครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิต
สาธารณะ เกิดความสํานึกร=วมในการเสริมสร�างสังคมแห=งคุณธรรมและสมานฉันทH ประพฤติตนเป6นพลเมืองดี 
สร�างประโยชนHแก=ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร�างจิตสํานึกในการทําความดี รู�จักการให� การ
เสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนHร=วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป6นการสร�างภาพลักษณHท่ีดีของเทศบาลตําบลบ�านแปะในการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีวินัยและจรรยาบรรณต=อวิชาชีพ และธรรมาภิบาล 
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4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ครูผู�ดูแลเด็ก, ผู�ช=วยครูผู�ดูแลเด็ก, ผู�ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  25  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีการดําเนินกิจกรรมส=งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ=งเป6น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีวินัยและจรรยาบรรณต=อวิชาชีพ 
โดยเชิญวิทยากรบรรยายให�ความรู�แก=ครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนHนอกสถานท่ี ส=งเสริมให�รู�รัก สามัคคี เสียสละ ช=วยเหลือ แบ=งปIนและ
เห็นคุณค=าของการเสริมสร�างสังคมแห=งความดีมีคุณธรรม เช=น การช=วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแก=พระภิกษุสงฆHท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป6นต�น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชนH ณ วัดต=างๆ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีวินัยและจรรยาบรรณ
ต=อวิชาชีพ เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป6นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 ครูผู�ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ได�รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให�มีจิตสาธารณะเกิด
ความสํานึกร=วมในการสร�างสังคมแห=งคุณธรรมและสมานฉันทH สร�างประโยชนHแก=ครอบครัวและประเทศชาติ 
รู�จักการให�และเสียสละเพ่ือประโยชนHส=วนรวม 
 10.3 สร�างภาพลักษณHท่ีดีขององคHกร เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

1.1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแปะ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะได�ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแปะ           

พ.ศ. 2557 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช�อย=างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝqาฝkนหรือไม=ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล=าว ให�ถือว=าเป6นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร�ายแรงแห=งการกระทํา ซ่ึงพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างของเทศบาลมีหน�าท่ี
ดําเนินการให�เป6นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนHส=วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ



�� 
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ให�บริการแก=ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค=านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม           
9 ประการ ได�แก= ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยH สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือ
ประโยชนHของประเทศชาติเหนือกว=าประโยชนHส=วนตน และไม=มีประโยชนHทับซ�อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง 
เป6นธรรม และถูกกฎหมาย, ให�บริการแก=ประชาชนด�วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม=เลือกปฏิบัติ, ให�ข�อมูล
ข=าวสารแก=ประชาชนอย=างครบถ�วน ถูกต�อง และไม=บิดเบือนข�อเท็จจริง,มุ=งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปร=งใส และตรวจสอบได�, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเป6นประมุข และ
ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคHกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให�หรือรับของขวัญหรือประโยชนHอ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงคHเพ่ือกําหนดให�ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชนHท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน=งหน�าท่ี
และไม=กระทําการอันเป6นการขัดกันระหว=างประโยชนHส=วนตนและประโยชนHส=วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านแปะควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล=าวมาปรับใช�เป6นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความโปร=งใสในการปฏิบัติงานและเป6นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลบ�านแปะได�จัดทํามาตรการ “ส=งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแปะ” 
ข้ึน เพ่ือให�บุคลากรท้ังฝqายการเมืองและฝqายประจําทุกระดับนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตยH 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม=กระทําการอันเป6นการขัดกันแห=งผลประโยชนHหรือการมีผลประโยชนHทับซ�อน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการท่ีสร�างความโปร=งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป6นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป6นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย=างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคHกรและระดับ
บุคคลและเป6นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต=างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแปะเพ่ือให�การดําเนินงาน
เป6นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให�เกิดรูปแบบองคHกรอันเป6นท่ียอมรับ เพ่ิมความน=าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก=ผู�รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส=วนได�เสีย 
 3.4 เพ่ือให�เกิดพันธะผูกพันระหว=างองคHกรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝqายบริหารใช�อํานาจใน
ขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต=อตนเอง ต=อองคHกร ต=อผู�บังคับบัญชาต=อประชาชนและต=อ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป�องกันการแสวงหาประโยชนHโดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชนHท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร�างความโปร=งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร=ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแปะเพ่ือใช�เป6นค=านิยมสําหรับองคHกร ข�าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป6นแนวทางปฏิบัติควบคู=ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆ อย=างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร=ประชาสัมพันธHเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแปะเปtดเผยเป6นการท่ัวไปแก=
สาธารณชนให�มีส=วนร=วมรับรู�และร=วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข�อมูลข=าวสารของราชการ 
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เรื่อง กําหนดให�ข�อมูลข=าวสารตามเกณฑHมาตรฐานความโปร=งใสและตัวชี้วัดความโปร=งใสของหน=วยงานของรัฐ
เป6นข�อมูลข=าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 งานนิติการ และงานการเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 
 โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร�างองค,ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด�วยยุทธศาสตรHชาติว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ=งสู=การเป6นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม=ท่ีประชาชนไม=เพิกเฉยต=อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได�รับความร=วมมือจากฝqายการเมือง หน=วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษHรักษา
ผลประโยชนHของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร=งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศนH “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”มีเป�าหมายหลัก
เพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม=น�อย
กว=าร�อยละ 50 ในปc พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต=อแผนยุทธศาสตรHฯ ข�างต�น เทศบาลตําบล
บ�านแปะจึงได�กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร�างองคHความรู�ด�านการทุจริตข้ึน เพ่ือให�สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรHว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)ไปสู=การปฏิบัติท่ี
เป6นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเสริมสร�างองคHความรู�ด�านการต=อต�านการทุจริตแก=คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
ข�าราชการฝqายประจํา ลูกจ�างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก=คณะผู�บริหาร
ท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการฝqายประจํา ลูกจ�างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ข�อมูล/องคHกรความรู�ด�านการต=อต�านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร=มากกว=า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข�อมูล/องคHความรู�เก่ียวข�องกับการปลูกจิตสํานึกด�านการต=อต�านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธHต=างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร= ประชาสัมพันธHและสร�างเสริมองคHความรู� ให�บุคลากรในสังกัดได�รับทราบและถือปฏิบัติ
อย=างเคร=งครัด ผ=านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช=องทางต=างๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 จํานวนข�อมูล/องคHกรความรู�ด�านการต=อต�านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร= 
 

1.1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม�กระทําการอันเปBนการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน,หรือการมีผลประโยชน,ทับซ�อน 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู�มือการป6องกันผลประโยชน,ทับซ�อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต�การนําของพลเอกประยุทธH จันทรHโอชา ได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�การป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป6นวาระแห=งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 11 ด�าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส=งเสริมการบริหารราชการแผ=นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค=าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและเป6นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร�างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนH
ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปIจจุบันหน=วยงานต=างๆ เช=น สํานักงาน ก.พ. จึงได�เผยแพร=องคHความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนHทับซ�อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ ร=วมกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคHกรตามรัฐธรรมนูญ ได�จัดทํายุทธศาสตรHชาติว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร=งใสการดําเนินงานของ
หน=วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปcงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด�าน อันรวมถึง การต=อต�านการทุจริตในองคHกร ซ่ึงสนับสนุนให�หน=วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนHทับซ�อน ผ=านกิจกรรมต=างๆ อันรวมถึงการให�ความรู�ตามคู=มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชนHทับซ�อนแก=เจ�าหน�าท่ีในหน=วยงานด�วย 
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 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรHชาติว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตข�างต�น 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร=งใสในการดําเนินงานของหน=วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให�เป6นกลไกสําคัญท่ีจะป�องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต=อการมีผลประโยชนHทับซ�อนของ
เจ�าหน�าท่ีในภาครัฐ เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู=มือการป�องกัน
ผลประโยชนHทับซ�อนข้ึน เพ่ือเป6นประโยชนHในการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจแก=บุคลากรให�เกิดความ
ตระหนักถึงปIญหาในเรื่องดังกล=าว รวมท้ัง เป6นข�อมูลให�ประชาชนและผู�สนใจได�ศึกษา เพ่ือเป6นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร=วมกันรณรงคHสร�างสังคมไทยให�เป6นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให�เทียบเท=าระดับมาตรฐานสากลได�ต=อไป 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือผลิตคู=มือการป�องกันผลประโยชนHทับซ�อนของเทศบาลตําบลบ�านแปะให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
นําไปเป6นองคHความรู�ในการทํางานให�เป6นไปด�วยความถูกต�อง 
 3.2 เพ่ือเป6นประโยชนHในการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจแก=บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึงปIญหา
การทุจริตคอรHรัปชัน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู=มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชนHทับซ�อนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข�อมูล 
 2. จัดทํา (ร=าง) คู=มือการป�องกันผลประโยชนHทับซ�อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต�อง 
 4. จัดทําคู=มือการป�องกันผลประโยชนHทับซ�อน 
 5. แจกจ=ายให�บุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 มีการจัดทําคู=มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชนHทับซ�อน 
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1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถิ่น 

1.2.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 

1.2.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน,สาธารณะ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
ทรัพยากรปqาไม� มีความสําคัญอย=างยิ่งต=อสิ่งมีชีวิตไม=ว=าจะเป6นมนุษยHหรือสัตวHอ่ืน ๆเพราะปqาไม�มี

ประโยชนHท้ังการเป6นแหล=งวัตถุดิบของปIจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ=งห=มท่ีอยู=อาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษยH 
และยังมีประโยชนHในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล�อมถ�าปqาไม�ถูกทําลายลงไปมาก ๆย=อมส=งผลกระทบต=อ
สภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ๆเช=นสัตวHปqาดินน้ําอากาศฯลฯ เม่ือปqาไม�ถูกทําลายจะส=งผลไปถึงดินและแหล=งน้ํา
ด�วยเพราะเม่ือเผาหรือถางปqาไปแล�วพ้ืนดินจะโล=งขาดพืชปกคลุมเม่ือฝนตกลงมาก็จะชะล�างหน�าดินและความ
อุดมสมบูรณHของดินไปนอกจากนั้นเม่ือขาดต�นไม�คอยดูดซับน้ําไว�น้ําก็จะไหลบ=าท=วมบ�านเรือน พอถึงฤดูแล�งก็
จะไม=มีน้ําซึมใต�ดินไว�หล=อเลี้ยงต�นน้ําลําธารทําให�แม=น้ํามีน้ําน�อยส=งผลกระทบต=อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
 ปIจจุบันปIญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปqาไม�อยู=ในข้ันวิกฤติและส=งผลกระทบให�เกิดปIญหา
สิ่งแวดล�อมแนวทางการแก�ไขปIญหา ได�แก=การป�องกันรักษาทรัพยากรปqาไม�ท่ีเหลือให�คงอยู=และการฟklนฟู
ทรัพยากรปqาไม�ท่ีเสื่อมโทรมให�ฟklนคืนความอุดมสมบูรณHซ่ึงจะต�องอาศัยความร=วมมือจากทุกภาคส=วนสําหรับ
การฟklนฟูทรัพยากรปqาไม�โดยการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปqาอนุรักษHท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมเช=นเขตอุทยานแห=งชาติเขตห�าม
ล=าสัตวHปqา พ้ืนท่ีต�นน้ําลําธาร ฯลฯและการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตชุมชนท�องถ่ินเช=นบริเวณปqาชุมชน 
ฯลฯ จะก=อให�เกิดประโยชนHในการฟklนฟูสภาพปqาอนุรักษHท่ีเสื่อมโทรมและการฟklนฟูสภาพสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน
นั้นๆทําให�ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป6นอยู=ท่ีดีข้ึนนอกจากนี้การส=งเสริมให�ราษฎรในท�องถ่ินได�มีโอกาส
ร=วมกิจกรรมดูแลรักษาปqาจะเป6นการช=วยปลูกฝIงจิตสํานึกให�ราษฎรในท�องถ่ินได�มีใจรักต�นไม�รักปqาไม�หวงแหน
ทรัพยากรปqาไม�และรักษาสิ่งแวดล�อมอันเป6นการสร�างแนวร=วมในการช=วยแก�ไขปIญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรปqาไม�และสิ่งแวดล�อม 
 ปIญหาการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปqาเพ่ิมมากข้ึนทุกปc ส=งผลกระทบต=อความอุดมสมบูรณHของทรัพยากรปqาไม�  
ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม อย=างต=อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย=างยิ่งในพ้ืนท่ีปqาสงวน
แห=งชาติ มีการขยายพ้ืนท่ีการบุกรุกเป6นบริเวณกว�าง ส=งผลให�ทรัพยากรปqาไม�ลดลงอย=างรวดเร็ว ระบบนิเวศนHใน
พ้ืนท่ีเกิดความเสื่อมโทรม เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน สร�างความเสียหายให�กับพ้ืนท่ีเป6น
จํานวนมาก ชุมชนขาดการจัดการพ้ืนท่ีปqาไม�ท่ีเหมาะสม ส=งผลต=อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ังทางตรงและ
ทางอ�อม ด�วยระเบียบกรมปqาไม�ว=าด�วยการอนุญาตให�ทําการปลูกสร�างหรือปลูกไม�ยืนต�นภายในเขตปqาสงวน
แห=งชาติ พ.ศ. 2548 ท่ีเปtดโอกาสให�ภาคประชาชน ขออนุญาตใช�ประโยชนHท่ีดินตามพระราชบัญญัติปqาสงวน
แห=งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 20 ในการปลูกสวนปqาและมีไม�ใช�สอยในอนาคตโดยการมีส=วนร=วม 
 ปqาสงวนแห=งชาติ ปqาท=าธาร ตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม= เป6นอีกหนึ่งพ้ืนท่ีท่ี
ประสบปIญหาปqาเสื่อมโทรม ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรปqาไม�ในพ้ืนท่ี ส=งผลกระทบต=อคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล�เคียง สภาพพ้ืนท่ีเดิมเป6นปqาเต็งรัง พันธุHไม�ท่ีพบได�แก= เต็ง รัง แดง และไผ= เป6นพ้ืนท่ี
ปqาท่ีมีความอุดมสมบูรณHทางระบบนิเวศนHน�อยมาก ประสบปIญหาการชะล�างหน�าดิน   ดังนั้น ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได�รวมตัวกัน เพ่ือการปลูกปqาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือขอใช�ประโยชนHในพ้ืนท่ีปqาสงวนแห=งชาติ ตามความใน
มาตรา 20 แห=งพระราชบัญญัติปqาสงวนแห=งชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือการจัดการปqาอย=างยั่งยืนในรูปแบบสวนปqา
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เศรษฐกิจชุมชน และพลิกฟklนผืนปqาให�กลับมาอุดมสมบูรณHอีกครั้ง เพ่ือการใช�ประโยชนHไม�ใช�สอย ไม�ปqากินได� 
รวมถึงสมุนไพรต=างๆ ในพ้ืนท่ี เป6นการฟklนฟู พ้ืนท่ีปqาเสื่อมโทรมให�เกิดประโยชนHอย=างยั่งยืน 
 ท้ังนี้ เทศบาลตําบลบ�านแปะ ในฐานะหน=วยงานภาครัฐ สังกัดกรมส=งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการฟklนฟูและรักษาทรัพยากรปqาไม�และสิ่งแวดล�อม          
เป6นหน=วยงานองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินท่ีใกล�ชิดกับประชาชนถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินพ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) การจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใช�ประโยชนHจากปqาไม� ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมดังนั้น เพ่ือการจัดการปqา
อย=างยั่งยืนในรูปแบบสวนปqาเศรษฐกิจชุมชน และพลิกฟklนผืนปqาให�กลับมาอุดมสมบูรณHอีกครั้ง เพ่ือการใช�
ประโยชนHไม�ใช�สอย ไม�ปqากินได� รวมถึงสมุนไพรต=างๆ ในพ้ืนท่ี เป6นการฟklนฟู พ้ืนท่ีปqาเสื่อมโทรมให�เกิด
ประโยชนHอย=างยั่งยืน และเพ่ือเป6นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนาง
เจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงให�ความสําคัญกับปqาไม�มาโดยตลอด เทศบาลตําบลบ�านแปะจะได�น�อมนํา
แนวพระราชดําริสู=การปฏิบัติในชุมชน โดยร=วมกับหน=วยงานภาครัฐและเอกชนต=างๆ ในพ้ืนท่ี ร=วมกัน“ปลูก
สร�างสวนปqาเศรษฐกิจชุมชน” ภายใต�โครงการปลูกต�นไม�เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขตปqาตําบลบ�านแปะ อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม=เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ประจําปc 2560เป6นการสร�างการมีส=วนร=วมในการจัดการ และการใช�ประโยชนH
จากปqาไม� ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คงอยู=และเอ้ืออํานวยประโยชนHสืบไป 

3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริ กิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิม            
พระชนมพรรษา 85 พรรษา  
 2. เพ่ือให�ความรู�แก=ประชาชน ในด�านการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชนHจากปqาไม� ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป6นปอดให�กับประชาชนในเขตเทศบาล)  
 4. เพ่ือรณรงคHสร�างจิตสํานึกให�ประชาชน พัฒนาปรับปรุงและฟklนฟูปqาเสื่อมโทรม มีพ้ืนท่ีชุมชนให�มี
ความอุดมสมบูรณH มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 5. เพ่ือการจัดการทรัพยากรปqาไม�อย=างยั่งยืนในพ้ืนท่ี โดยการมีส=วนร=วมของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�นําชุมชน กลุ=มหน=วยงานภาครัฐ เอกชน องคHกรต=างๆ และประชาชนในตําบลบ�านแปะ ร=วมกันปลูก
ต�นไม� 110 คนจํานวน 1,200 ต�น 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะ/ปqาสงวนแห=งชาติ/สวนปqาเศรษฐกิจชุมชน ในเขตตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม= 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส=วนราชการ องคHกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ=มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท�องถ่ินเข�าร=วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน=วยงานท่ีเก่ียวข�องและองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี ให�จัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกต�นไม� 
 6.3 ประสานหน=วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดเตรียมกล�าไม� พันธุHไม� เพ่ือใช�ในโครงการ 
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 6.4 ดําเนินการปลูกต�นไม�โดยส=วนราชการ องคHกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ=มพลังมวลชน 
และประชาชนในท�องถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม= 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
1. ได�จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 85 พรรษา  
2. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในด�านการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชนHจากปqาไม� ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแก=ประชาชน 
3. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ฟklนฟูสภาพปqาไม�ให�อุดมสมบูรณH สร�างสมดุลทางธรรมชาติ ลดความเสียหายท่ีเกิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในชุมชน 
 4. เสริมสร�างจิตสํานึกและการมีส=วนร=วมของประชาชน ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นคุณค=าในการอนุรักษH
ทรัพยากรปqาไม�อย=างยั่งยืน โดยองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีเป6นหน=วยงานขับเคลื่อน 
 5. เสริมสร�างความอุดมสมบูรณHของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในรูปแบบประชารัฐและการ
มีส=วนร=วมของทุกภาคส=วน 
 
 1.2.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
โครงการอบรมให�ความรู�สร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป6นโครงการตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู=หัวฯ ได�ทรงเล็งเห็นสภาพความเป6นอยู=ท่ียากจนของราษฎร 
พร�อมท้ังได�พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให�หน=วยงานต=างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให�ความช=วยเหลือ
แก�ไขปIญหาให�กับราษฎรผู�ประสบ   ความทุกขHยาก ด�อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต=างๆ ท่ัวประเทศ     
โดยเน�นให�ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป6นเบ้ืองแรก ให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย=าง “พออยู=   
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป6นการปูพ้ืนฐานไว�สําหรับ “ความกินดี อยู=ดี ในอนาคต” ด�วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป6นโครงการท่ีมุ=งพัฒนาราษฎรผู�ยากไร�ให�มีฐานะ ความเป6นอยู=ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยู=ห=างไกล ทุรกันดารและยากจนอย=างแท�จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก�ไขปIญหา
เฉพาะหน�า เป6นข้ันตอนตามลําดับความจําเป6น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส=งเสริมความรู� และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม=ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ=งเน�นการสร�างกระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�ชุมชนสามารถวิเคราะหHปIญหา 



�� 
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และความต�องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพร�อมของ
เกษตรกรได�ด�วยตนเอง โดยใช�กระบวนการแบบมีส=วนร=วมของเกษตรกร 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ�านแปะจึงจัดทําโครงการอบรมให�ความรู�การสร�างอาชีพ สร�างรายได� 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป6นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตH
เผยแพร=ให�กับผู�มีรายได�น�อย ด�อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 ส=งเสริมอาชีพให�กับคนยากจนในตําบลบ�านแปะ 
 3.2 ส=งเสริมความรู�ความเข�าใจในการเพาะเห็ดให�กับคนยากจนในตําบลบ�านแปะ 
 3.3 สามารถนําความรู�ไปสร�างรายได�ให�กับตนเอง 
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป6นสินค�าต=างๆ 
 3.5 สร�างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู�ท่ีมีความสนใจในการสร�างอาชีพในตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธHโครงการในกลุ=มเป�าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการเพาะเห็ดให�กับผู�ร=วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝzกปฏิบัติงานอย=างจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผู�เข�าร=วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู�เข�าร=วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู�เข�าร=วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได� 
 10.4 มีรายได�เพ่ิมข้ึน ลดรายจ=าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู�และเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความซือ่สัตย,สุจริต 
 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 

 ในสภาวะปIจจุบันสังคมมีความเจริญก�าวหน�าในการพัฒนาประเทศด�วยวิทยาการสมัยใหม=คนส=วนใหญ=
ยึดติดอยู=กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส=ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท�องถ่ิน ความจงรักภักดีต=อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยH ทําให�ปIญหาต=างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส=วนหนึ่งเป6นปIญหาท่ีต�องแก�ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญ{ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก=อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได�รับการเรียนรู� อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล�วเยาวชนก็จะสามารถ
เป6นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก=ง ดี มีประโยชนH เม่ือเป6นเช=นนี้แล�วปIญหาต=างๆ เช=น ยาเสพติด รักก=อนวัยอันควร ปIญหา
ต=างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแปะ  ได�เล็งเห็นความสําคัญจึงได�จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร=วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านแปะ โดยมีวัตถุประสงคHเพ่ือ
สานสายใยครอบครัวระหว=างผู�ปกครองกับบุตรหลาน ให�เป6นสถาบันครอบครัวท่ีเข�มแข็งให�สมาชิกในครอบครัว
มีความรักใคร= ปรองดอง และเอ้ืออาทรต=อกัน ตลอดจนสํานึกดีต=อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร�างความรู�ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝzกปฏิบัติทํากิจกรรมร=วมกัน อันก=อให�เกิด
ความสัมพันธHสามัคคีในหมู=คณะ 
 3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการได�ฝzกความเอ้ือเฟklอเผื่อแผ= และการรู�จักแบ=งปIนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการมีพัฒนาการในด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH และการอยู=ร=วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและการมีส=วนร=วม 
 3.5 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตยH มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการได�สํานึกดีต=อบุพการี ครอบครัว 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปcท่ี 6, มัธยมศึกษาปcท่ี 1-3  โรงเรียนในเขตตําบลบ�านแปะ 
ครู อาจารยH คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนในเขตตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู�เก่ียวข�องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให�กับหน=วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธHเชิญชวนโรงเรียนต=าง ๆ เข�าร=วมโครงการ 
 6.5 แต=งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
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 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบ พร�อมท้ังภาพถ=ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ประจําปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจํานวน  100,000.- บาท 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ�านแปะ ร=วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผู�เข�าร=วมโครงการมีพัฒนาการทางด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH สังคมและสติปIญญาแก=เด็ก 
 10.2 ผู�เข�าร=วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค=านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงคH 
 10.3 ผู�เข�าร=วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน�าท่ีของตนเอง 
 10.4 ผู�เข�าร=วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตยH สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู�เข�าร=วมโครงการได�รับความรู�เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพาน�องท�องธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
 ในสภาวะปIจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย=างรวดเร็ว ทําให�เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค=านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว=าเป6นสิ่งท่ีงมงาย ไร�สาระ ล�าสมัย จึง
ดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให�ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก�ปIญหาต=างๆ ในชีวิตท่ี
เกิดข้ึนได� จึงมีแนวโน�มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก=อให�เกิดความเครียดจนอาจจะแก�ปIญหาด�วยการฆ=าตัวตาย 
หรือแก�ปIญหาด�วยการพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป6นอนาคตของชาติเป6นกลุ=มคนท่ีมี
พลังอันสําคัญท่ีสามารถช=วยกันเสริมสร�างกิจกรรมท่ีเป6นประโยชนHต=อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเป6นวัยท่ีมีความคิดสร�างสรรคH มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ�นให�เด็กและเยาวชนกล�าคิด กล�า
ทํา กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร�างสรรคH สร�างให�พวกเขาตระหนักถึงคุณค=าของ
ตนเองพร�อมมีภูมิคุ�มกัน รู�เท=าทันการเปลี่ยนแปลง ไม=ตกเป6นเหยื่อหรือสร�างปIญหาให�กับสังคม แต=กลับจะเป6นผู�
พร�อมท่ีจะพัฒนาตนเองให�เป6นทรัพยากรอันทรงคุณค=า เป6นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญก�าวหน�าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต�องมีความรู�และศีลธรรมควบคู=กันไป เพ่ือให�เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค=านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
 โครงการอบรม “พาน�องท=องธรรมะ” เป6นโครงการท่ีช=วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝIงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป6นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให�มี
ทักษะในการดําเนินชีวิต “เก=ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให�เด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไป
ประยุกตHใช�ชีวิตประจําวัน คือ “การพัฒนากาย” โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู=ร=วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด�วยความเก้ือกูลและประกอบ
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อาชีพท่ีสุจริต “การพัฒนาจิต” ให�เป6นจิตท่ีสมบูรณHท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท�าย “การ
พัฒนาปIญญา” ให�เกิดปIญญาในการรู�จริง รู�เท=าทันทางเจริญทางเสื่อมปIจจัยท่ีเก่ียวข�อง รู�วิธีการป�องกัน รู�
วิธีแก�ไขปIญหา สร�างภูมิต�านทานให�กับตนเองด�วยคุณธรรม ให�เป6นผู�มีชีวิตอยู=อย=างรู�เท=าทันโลก นําพาชีวิตสู=
ความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝzกปฏิบัติทํากิจกรรมร=วมกันอันก=อให�เกิด
ความสัมพันธHสามัคคีในหมู=คณะ 
 3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการได�ฝzกความเอ้ือเฟklอเผื่อแผ= และการรู�จักแบ=งปIนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการมีพัฒนาการในด�านร=างกาย จิตใจ อารมณHและการอยู=ร=วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและการมีส=วนร=วม 
 3.5 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตยH มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแปะ  อายุระหว=าง 6-12 ปc  จํานวน  50  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 วัดในตําบลบ�านแปะ/วัดในพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู�เก่ียวข�องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให�กับหน=วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธHเชิญชวนโรงเรียนต=างๆ และรับสมัครเยาวชนเข�าร=วม
โครงการ 
 6.5 แต=งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบพร�อมท้ังภาพถ=ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) (จํานวน 2 วัน) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจํานวน  50,000.- บาท 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผู�เข�าร=วมโครงการมีพัฒนาการทางด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH สังคมและสติปIญญาแก=เด็ก 
 10.2 ผู�เข�าร=วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเอง 
 10.3 ผู�เข�าร=วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตยH สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู�เข�าร=วมโครงการได�รับความรู�เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเข�าค�ายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย=างรวดเร็ว ทําให�เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค=านิยมโลก

ตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว=าเป6นสิ่งงมงาย ไร�สาระ ล�าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให�ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก�ไขปIญหาต=างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได� จึงมี
แนวโน�มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก=อให�เกิดความเครียดจนอาจจะแก�ปIญหาด�วยการฆ=าตัวตาย หรือแก�ปIญหาด�วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป6นอนาคตของชาติ 
เป6นกลุ=มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช=วยกันเสริมสร�างกิจกรรมท่ีเป6นประโยชนHต=อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป6นวัยท่ีมีความคิดสร�างสรรคH มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ�นให�เด็กและเยาวชน 
กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร�างสรรคH และส=งเสริมให�เป6นคนท่ีมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยHสุจริต มีสติปIญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช=วยสร�างให�พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค=าของตนเองพร�อมมีภูมิคุ�มกัน รู�เท=าทันการเปลี่ยนแปลง ไม=ตกเป6นเหยื่อหรือสร�างปIญหาให�กับ
สังคม แต=กลับจะเป6นผู�พร�อมท่ีจะพัฒนาตนเองให�เป6นทรัพยากรอันทรงคุณค=า เป6นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก�าวหน�าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต�องมีความรู�และศีลธรรมควบคู=กันไป 
เพ่ือให�เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค=านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมะสม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา๕๐ภายใต�บังคับแห=งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขต
เทศบาล (๘) บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปIญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให�
เทศบาลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินของ
ตนเอง (๑๑)การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปIญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินและตาม
มาตรฐานการส=งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และจารีตประเพณีท�องถ่ิน ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหH
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�เป6นคน
ท่ีสมบูรณHท้ังด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH สังคมและสติปIญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมีความสุข 

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบ�านแปะ  จึงได�จัดทําโครงการค=ายพุทธบุตร ซ่ึงเป6นโครงการท่ีช=วย
พัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝIงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
อันเป6นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให�มีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือให�เด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลักคํา
สอน ท่ีได�รับไปประยุกตHใช�ในชีวิตประจําวัน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�เด็กและเยาวชนเข�าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป6นต=อการดําเนินชีวิตและ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 3.2 เพ่ือให�เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป6นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป6นผู�มีศีล สมาธิ 
ปIญญา เป6นแบบอย=างท่ีดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให�อยู=ร=วมกันอย=างสงบสุขและเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝIงค=านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยH สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต=อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ�านเมือง 
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4. เป6าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านแปะ จํานวน  200  คน 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ ร=วมกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านแปะ จํานวน 8 แห=ง 

8. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
 2. ติดต=อประสานงานกับหน=วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 3. ประชาสัมพันธHโครงการให�กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีได�รับทราบ 
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช�เป6นแนวทางปฏิบัติในปcต=อไป 

9. งบประมาณ 
 งบประมาณจํานวน  50,000.- บาท 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. นักเรียนเข�าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป6นต=อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป6นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป6นผู�มีศีล สมาธิ ปIญญาเป6นแบบอย=างท่ี
ดีในสังคม 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให�อยู=ร=วมกันอย=างสงบสุขและเหมาะสม 
 4. ปลูกฝIงค=านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยHสุจริตมีความรับผิดชอบต=อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
 1.3.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 
 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญต�อต�านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
ปIญหาการทุจริตคอรHรัปชันเป6นปIญหาท่ีทําลายสังคมอย=างรุนแรงและฝIงรากลึก เป6นปIญหาท่ีสะท�อน

วิกฤตการณHด�านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก�ไขปIญหาได�อย=างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต�องมี
ค=านิยมในการรักความดีและรู�สึกไม=ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสร�างค=านิยม
ท่ีถูกต�องนี้จะเป6นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให�ทุกคนเป6นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปIจจุบันประชาชนจํานวนไม=น�อยเห็นปIญหาเรื่องการทุจริตคอรHรัปชันเป6นเรื่องท่ียอมรับได�หากตนเอง
ได�รับผลประโยชนHด�วย สะท�อนให�เห็นว=าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝIงด�านคุณธรรม จริยธรรม อย=างยั่งยืน 
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หากปล=อยให�ค=านิยมท่ีไม=ถูกต�องเช=นนี้เกิดข้ึนต=อไป ความล�มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และส=งผลเสียต=อสังคมในด�านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตําบลบ�านแปะ ตระหนักถึงปIญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได�จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต=อต�านการ
ทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุ�นให�เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปIญหาท่ีเกิดข้ึนและพร�อมท่ีจะ
เป6นกําลังสําคัญในการต=อต�านการทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป6นการป�องกันและแก�ไขปIญหา
ทุจริตท่ีได�ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา๕๐ภายใต�บังคับแห=ง
กฎหมายเทศบาลตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล (๘) บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปIญญาท�องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก=องคHกรปกครอง
ส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให�เทศบาลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง (๑๑)การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปIญญาท�องถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ินและตามมาตรฐานการส=งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และจารีตประเพณีท�องถ่ิน 
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะหHและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห=งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการ
พัฒนาคนไทยให�เป6นคนท่ีสมบูรณHท้ังด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH สังคมและสติปIญญา ความรู� มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นการสร�างจิตสํานึกด�านจริยธรรมและคุณธรรมให�เด็กและเยาวชน ไม=ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร�างค=านิยมท่ีถูกต�องให�กับเด็กและเยาวชน และให�เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทํา
ความดี มีความซ่ือสัตยHสุจริต 
 3.3 เพ่ือส=งเสริมให�เด็ก และเยาวชนได�ฝzกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย=างสร�างสรรคHมีคุณค=าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต=อต�านการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให�เด็กและเยาวชน รู�จักใช�เวลาว=างให�เกิดประโยชนH และสร�างสรรคH 

4. เป6าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ�านแปะ 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปIญหาการทุจริตคอรHรัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพร�อมท่ีจะเป6นกําลังสําคัญในการต=อต�านการทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต=งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธHให�เด็ก และเยาวชนส=งคําขวัญเข�าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑHท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะกําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจํานวน  10,000.- บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม=ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค=านิยมท่ีถูกต�อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตยHสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได�ฝzกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย=างสร�างสรรคHมีคุณค=าในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การต=อต�านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู�จักใช�เวลาว=างให�เกิดประโยชนH และสร�างสรรคH 
 
 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กศูนย,พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
ในปIจจุบันการทุจริตคอรHรัปชันเป6นปIญหาท่ีทําลายสังคมอย=างรุนแรงและฝIงรากลึก เป6นปIญหาท่ี

สะท�อนวิกฤตการณHด�านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก�ไขปIญหาได�อย=างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต�องมีค=านิยมในการรักความดีและรู�สึกไม=ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ=มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคHการบริหารส=วนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคHการบริหารส=วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต�บังคับแห=งกฎหมาย องคHการบริหารส=วน
ตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองคHการบริหารส=วนตําบล (5) ส=งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ          
(6) ส=งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคHการบริหารส=วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนHของประชาชน
ในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหHและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�เป6นคนท่ีสมบูรณHท้ังด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH 
สังคมและสติปIญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมี
ความสุข และมาตรา 25 กําหนดให�รัฐต�องส=งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล=งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
นั้น 

เทศบาลตําบลบ�านแปะ  พิจารณาเห็นความสําคัญของปIญหาดังกล=าว จึงได�จัดโครงการสร�างภูมิคุ�มกัน
ทางสังคมให�เด็กตําบลบ�านแปะ (กิจกรรม “โตไปไม=โกง”) ข้ึน เพ่ือเป6นการสร�างภูมิคุ�มกันและค=านิยมท่ีถูกต�อง
ซ่ึงจะเป6นรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําให�เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป6นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป6นการป�องกันแก�ไข
ปIญหาทุจริตคอรHรัปชันท่ีได�ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝIงจิตสํานึกให�เด็กและเยาวชนรักความถูกต�อง มีความซ่ือสัตยH
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สุจริต การยึดม่ันในความสัตยHจริงรู�จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต=อตนเองและผู� อ่ืนโดยชอบ ไม=คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส=วนรวม ตระหนักรู�และคํานึงถึงสังคมส=วนรวม มีความรับผิดชอบต=อตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชนHส=วนตนเพ่ือรักษาประโยชนHส=วนรวม 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือส=งเสริมและปลูกฝIงให�เด็กเป6นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยH สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็ก ไม=ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส=งเสริมให�เด็กมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชนHส=วนตน เพ่ือรักษาประโยชนH
ส=วนรวม 

4. เป6าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนยHพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ�านแปะ จํานวน 11 แห=ง  จํานวน 300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู� สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู�ประสบการณHท่ีได�รับมาปรับ
ใช�กับตนเอง และสังคมส=วนรวมได�อย=างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต=งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กได�รับการปลูกฝIงให�เป6นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยH สุจริต 
 10.2 เด็กมีภูมิคุ�มกันทางสังคม ไม=ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรHรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชนHส=วนตน เพ่ือรักษาประโยชนHส=วนรวม 
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1.3.3 สร�างจติสํานึกและความตระหนักให�มีจิตสาธารณะ 
 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแปะ  
                     (กิจกรรม “ส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
เนื่องจากปIจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได�รับผลกระทบจากหลายๆ ด�าน ท่ีทําให�เกิดปIญหาเช=น 

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส=งผลให�เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม=พึงประสงคH เด็กและ
เยาวชนไทยไม=เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแต=วัตถุนิยม ไม=รู�จักการประมาณตน ซ่ึงก=อให�เกิดผลเสียต=อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให�เด็กและเยาวชนรู�จักความพอเพียง ปลูกฝIงอบรม บ=มเพาะให�เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล�อม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ=ายทอด เพ่ือให�เด็กและเยาวชนรู�จักการใช�ชีวิตได�อย=างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค=าของทรัพยากรต=างๆ รู�จักอยู=ร=วมกับผู�อ่ืน รู�จักเอ้ือเฟklอเผื่อแผ=และแบ=งปIน มีจิตสํานึกรักษHสิ่งแวดล�อม และ
เห็นคุณค=าของวัฒนธรรมค=านิยม ความเป6นไทย ท=ามกลางการเปลี่ยนแปลงต=างๆ  

เทศบาลตําบลบ�านแปะพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป6นอนาคตของชาติ จึงได�จัด
โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแปะ (กิจกรรมส=งเสริมการเรียนรู�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝIงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�กับเด็กและเยาวชน เป6นการสร�าง
ภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนสามารถใช�ชีวิตได�อย=างสมดุล ท=ามกลางการเปลี่ยนแปลงต=างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
และเห็นคุณค=าของทรัพยากรต=างๆ รู�จักอยู=ร=วมกับผู� อ่ืน รู�จักเอ้ือเฟklอเผื่อแผ=และแบ=งปIน มีจิตสํานึกรักษH
สิ่งแวดล�อม และเห็นคุณค=าของวัฒนธรรม ค=านิยมความเป6นไทย  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคHการ
บริหารส=วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )  พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคHการ
บริหารส=วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 
ภายใต�บังคับแห=งกฎหมาย องคHการบริหารส=วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองคHการบริหารส=วนตําบล          
(5) ส=งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส=งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542    
มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองคHการบริหารส=วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหHและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห=งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทย
ให�เป6นคนท่ีสมบูรณHท้ังด�านร=างกาย จิตใจ อารมณH สังคมและสติปIญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือส=งเสริมและปลูกฝIงให�เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได� 
 3.2 เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนสามารถใช�ชีวิตได�อย=างสมดุล ท=ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต=างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือส=งเสริมให�เด็กและเยาวชนเห็นคุณค=าของทรัพยากรต=างๆ รู�จักเอ้ือเฟklอเผื่อแผ=และแบ=งปIน 
และรู�จักอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมีความสุข 
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4. เป6าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแปะ จํานวน  1,300  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� รู�จักการใช�ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค=าของทรัพยากรต=างๆ รู�จักเอ้ือเฟklอเผื่อแผ= แบ=งปIน และรู�จักอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต=งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจํานวน  200,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได� 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ�มกันทางสังคม สามารถใช�ชีวิตได�อย=างสมดุลท=ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต=างๆ ท่ีเกิดข้ึนได� 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค=าของทรัพยากรต=างๆ รู�จักเอ้ือเฟklอเผื่อแผ=และแบ=งปIน และรู�จักอยู=
ร=วมกับผู�อ่ืนได�อย=างมีความสุข 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป6องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 
 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค,กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตรHชาติว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 
ฉบับ ปIจจุบันท่ีใช�อยู=เป6นฉบับท่ี 3เริ่มจากปc พ.ศ. 2560 จนถึงปc พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ=งสู=การเป6นประเทศท่ีมี
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม=ท่ีประชาชนไม=เพิกเฉยต=อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับ
ความร=วมมือจากฝqายการเมือง หน=วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษHรักษาผลประโยชนHของชาติ
และประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร=งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศนH “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”มีเป�าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม=น�อยกว=าร�อยละ 50 ในปc พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ี
ของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต=างจากท่ีเป6นอยู=ในปIจจุบัน ไม=ใช�ตําแหน=งหน�าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตรHการดําเนินงานออกเป6น 6 ยุทธศาสตรH ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรHท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม=ทนต=อการทุจริต 

ยุทธศาสตรHท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต�านการทุจริต 
ยุทธศาสตรHท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรHท่ี 4 พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรHท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรHท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินเป6นหน=วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ=งเน�นการกระจายอํานาจจากส=วนกลางลงสู=ท�องถ่ินและเป6นกลไกหนึ่ง
ในการส=งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป6นหน=วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ิน การพัฒนาองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินให�เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต�องให�ความเป6นอิสระแก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินโดยยึดหลักแห=งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณHของประชาชนในท�องถ่ิน และส=งเสริมให�องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินเป6นหน=วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส=วนร=วมในการตัดสินใจแก�ไขปIญหาในระดับพ้ืนท่ีส=วนการกํากับดูแลองคHกรปกครอง
ส=วนท�องถ่ินจะทําได�เท=าท่ีจําเป6นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต�องเป6นไปเพ่ือการคุ�มครองประโยชนHของ
ประชาชนในท�องถ่ิน 

ท้ังนี้ ต�องยอมรับว=าปIญหาการทุจริตในองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินเป6นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได�สร�าง
ความขมข่ืนใจให�แก=คนทํางานในองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินมาเป6นเวลาช�านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินประกอบกับมีปIจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยHสุจริต ของคนทํางานราชการส=วนท�องถ่ินส=วนให�เหือดหายไป และหากจะว=ากันไปแล�ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน=วยงานราชการอ่ืนได�เช=นเดียวกัน เพียงแต=คนทํางานในองคHกร
ปกครองส=วนท�องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว=าคนทํางานในหน=วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป6นไปได�
สูงท่ีคนทํางานในท�องถ่ิน อาจต�องถูกครหาในเรื่องการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบมากกว=า แม�ว=าโอกาสหรือ
ช=องทางท่ีคนทํางานในท�องถ่ินจะใช�อํานาจให�ออกนอกลู=นอกทาง จะมีได�ไม=มากเท=ากับท่ีคนทํางานในหน=วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค=าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินได�ก=อให�เกิดข้ึนก็อาจ
เป6นแค=เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป6นท่ีผู�บริหารองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินต�องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต=อต�านการทุจริตอย=างเห็นชัดเป6นรูปธรรม ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตส=งเสริมให�องคHกร
ปกครองส=วนท�องถ่ินบริหารงานด�วยความโปร=งใสมีความเข�มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนHสุขแก=ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป�องกันการ
ทุจริตขององคHกรตนเองต=อไปให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต=อไป  
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3. วัตถุประสงค, 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต�านการทุจริตของผู�บริหารองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินด�วย
การจัดทําแผนป�องกันการทุจริตในองคHกรท่ีบริหาร 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต=อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย=างน�อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต=อต�านการทุจริตของผู�บริหารต=อสาธารณะชน อย=างน�อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 4 ปc 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต=อต�านการทุจริตของผู�บริหารองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 
 6.2 ประชุมหน=วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต=อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย=างน�อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจํานงการต=อต�านการทุจริตของผู�บริหารต=อสาธารณะชน อย=างน�อย       
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 4 ปcจํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธH 
  - การบริหารราชการขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินมีความโปร=งใส สามารถป�องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินได� 
  - ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 
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 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห=งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป6น
กฎหมายท่ีเป6นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว�ว=า “การบริหาร
ราชการต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ�มค=าในเชิงภารกิจแห=งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน=วยงานท่ีไม=จําเป6น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน” และเพ่ือให�การ
ดําเนินการดังกล=าวเป6นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล=าว จึงได�มีการ
ประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให�องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินจัดทําหลักเกณฑHการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย=างน�อยต�องมีหลักเกณฑHเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต=อความต�องการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของ
เทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน ดังนั้นงานให�บริการจึงเป6นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ท่ีผู�บริหารและพนักงานทุกท=านจะต�องร=วมกันปรับปรุงและแก�ไขกระบวนการทํางานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล�วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให�เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต�องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก�ไขปIญหาต=างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะให�กับประชาชนได�อย=างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนได�รับการบริการได�อย=างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
 3.2 เพ่ือให�สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปIญหาและแก�ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึน
ได� 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให�คํานึงถึงผลลัพธHในด�านการบริการประชาชน
ผู�มาติดต=อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร=งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได� 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะและผู�ท่ีมาติดต=อราชการกับเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให�มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให�ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก=ประชาชน 
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  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบให�เป6นปIจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป�ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก=ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ=นพับประชาสัมพันธHเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารต=างๆ 
  6.4.4 จัดให�มีกล=อง/ตู�รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรHมคําร�องต=างๆ พร�อมตัวอย=างการกรอกแบบฟอรHมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให�บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให�มีการให�บริการแก=
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช=วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต=อการให�บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการ เพ่ือนําจุดบกพร=องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก�ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให�บริการให�ดียิ่งข้ึนอย=างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต=อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ=ายประจําปc พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช=าง กองสวัสดิการ กองศึกษา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ประชาชนได�รับการบริการได�อย=างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปIญหาและแก�ไขปIญหาท่ีเกิดข้ึนได� 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธH ในด�านการบริการประชาชนผู�มา
ติดต=อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร=งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได� 
 
 2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�เปBนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เร่ืองการบรรจุแต�งตั้ง โยกย�าย โอน เลื่อนตําแหน�ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต=อองคHกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให�มีศักยภาพ โดยมุ=งผลสัมฤทธิ์ของงานให�
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เกิดประโยชนHต=อองคHกร และประชาชน การพัฒนางานขององคHกรจะบรรลุผลได�ต�องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป6นปIจจัยสําคัญในการพัฒนางานให�มีคุณภาพ จะต�องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป6นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร=งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได� ด�านการพัฒนาระบบบริหารให�
มีประสิทธิภาพ เป6นธรรม เพ่ือนําไปสู=การสร�างมาตรฐานความโปร=งใส และการให�บริการท่ีเป6นธรรมตรวจสอบ
ได�อย=างแท�จริงต=อไป 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปtดเผย
ข�อมูลข=าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว=าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้น ต�องก=อให�เกิดประโยชนHสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค=าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= เรื่อง หลักเกณฑHและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันท่ี 29เดือนพฤศจิกายน 2549 
 ดังนั้น เพ่ือเป6นการส=งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพ เป6นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร=งใส และตรวจสอบการทํางานได� จึงได�จัดให�มีมาตรการสร�างความ
โปร=งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด�านความโปร=งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือให�การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง โปร=งใสสามารถ
ตรวจสอบได� 
 3.3 เพ่ือเป6นการป�องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนHจากการปฏิบัติงานด�านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให�มีประสิทธิภาพได�คนดี 
คนเก=งเข�ามาทํางาน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด�านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑH การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต=งต้ัง โยกย�าย โอนเลื่อนตําแหน=ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= เรื่อง หลักเกณฑHและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2549 
 6.2 นําหลักเกณฑHการบริหารงานบุคคลมากําหนดเป6นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร=มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจ�าหน�าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป6นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธH 
  - ลดข�อร�องเรียนในการดําเนินการด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม=น�อยกว=า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต=อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม=ต่ํากว=า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร=งใส สามารถป�องกันการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีได� 

 
โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน�าส�วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นหน=วยงานบริหารราชการองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก=ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป6น
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ี
ต�องทําอีกมากมายในการให�บริการสาธารณะแก=ประชาชน ผู�มารับบริการติดต=อกับหน=วยงานต=างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปIญหาด�านการอํานวยความสะดวกในการติดต=อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู=กับฝqายผู�บริหาร ไม=มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน�าหน=วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝqายต=าง ๆ ซ่ึงเป6นอุปสรรคอย=างยิ่งต=อการให�บริการ ทําให�การ
บริการเกิดความล=าช�า ประชาชนไม=ได�รับความสะดวกอันอาจเป6นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ี ส=งผลให�ระบบการให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑH และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให�การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชนHสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐ ไม=มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป6น ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวก
และได�รับการตอบสนองความต�องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ�มค=า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล    
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให�นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให�นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป6นผู�บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ�างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให�แก=รองนายกเทศมนตรีท่ีได�รับแต=งต้ังในการสั่งหรือการ
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ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได� มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให�ปลัดเทศบาลเป6นผู�บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ�างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล 
ให�เป6นไปตามนโยบาย และอํานาจหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= เรื่อง หลักเกณฑHและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= 
 ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป6นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม=สร�างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ=งยาก จึงจําเป6นต�องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลข้ึน  

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นการลดข้ันตอนการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป6นธรรมตอบสนอง
ความต�องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน=วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป6นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป�องกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลพินิจอันอาจเป6นเหตุแห=งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน=งหน�าท่ีราชการ 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส=วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด�วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให�รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให�ปลัดเทศบาล 
และหัวหน�าส=วนราชการ และ ปลัดเทศบาลมอบหมายให�หัวหน�าส=วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส=วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธHให�ประชาชนทราบ 
 6.4 ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม=น�อยกว=า 4 ฉบับ 
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 10.2 ผลลัพธH 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู=ในระดับดี 
  - ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป6นช=องทางแห=งการทุจริต 

 
โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป6นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช�หลักการการให�รางวัลเป6นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ�นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศบาลตําบลบ�านแปะได�ให�ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป6นเรื่องลําดับต�นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย=างยิ่งเรื่องการใช�
ดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= เรื่อง หลักเกณฑHและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลลงวันท่ี 29เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2549 ได�กําหนดให�นายกเทศบาลตําบลบ�านแปะแต=งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ด�วยเหตุผลนี้เองจึงเป6นท่ีมาของกิจกรรมการ
สร�างความโปร=งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค, 
 เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลด�านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร=งใส เป6นธรรมและสามารถตรวจสอบได� 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ข�าราชการเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต=งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
บ�านแปะโดยแต=งต้ังปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นประธานกรรมการ และหัวหน�าส=วนราชการเป6นกรรมการ 
และพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ ท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป6นเลขานุการ 
 6 .2  แต= ง ต้ั งคณะกรรมการพิจารณาเลื่ อน ข้ัน เงิน เดือนพนักงานเทศบาลตําบลบ� านแปะ               
โดยประกอบด�วยประธานกรรมการ หัวหน�าส=วน และพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะท่ีรับผิดชอบงานการ
เจ�าหน�าท่ีเป6นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
บ�านแปะเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาไว�โดยเจ�าหน�าท่ีให�
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป6นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
บ�านแปะ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให�แก=คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะพิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะเสนอมา โดยใช�หลักเกณฑHตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศ
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= เรื่อง หลักเกณฑHและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม=พ.ศ. 2549ลงวันท่ี 29เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช=วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ  
 งานเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร=งใส เป6นธรรม ตรวจสอบได� 
 
 โครงการท่ี  4  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีฐานะเป6นนิติบุคคล มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด�วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได� การใช�จ=ายเงิน และการบริหารงานต=าง ๆ ตามภารกิจอํานาจหน�าท่ีและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต=ต�องเป6นไปตามอํานาจหน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว� ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ
บริหารงานให�เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนHสูงสุดแก=ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตยH 
สุจริต มีความโปร=งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีและให�คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชน ในการจัดซ้ือจัดจ�าง และการเปtดเผยข�อมูลข=าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50(9) ท่ีกําหนดให�เทศบาลมีอํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป6นหน�าท่ีของ
เทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว=าด�วย
หลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให�การจัดซ้ือจัดจ�าง       
ให�ส=วนราชการดําเนินการโดยเปtดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนHและผลเสียทางสังคม ภาระต=อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคHท่ีจะใช�ราคาและประโยชนHระยะยาวท่ีจะได�รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป6นไปอย=างโปร=งใส ตรวจสอบได� เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนHสูงสุดแก=ประชาชนในท�องถ่ิน จึงมีความจําเป6นต�องจัดทําโครงการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารด�าน
การจัดซ้ือจัดจ�างเพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างตามโครงการและกิจกรรม
ต=าง ๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร�างความโปร=งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป�องกันการทุจริตในหน=วยงาน 
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4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามแผนงาน โครงการต=าง ๆ ของเทศบาล ท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด�วยการพัสดุขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2558 จํานวน 4 ช=องทาง ได�แก= ทางเว็ปไซตH, บอรHดประชาสัมพันธH, หนังสือประชาสัมพันธH, 
ระบบกระจายเสียงในชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ และในเขตชุมชนเทศบาลตําบลบ�านแปะ จํานวน 20 หมู=บ�าน 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1. รวบรวมข�อมูลกระบวนการในการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  - ประกาศรายชื่อผู�ผ=านการคัดเลือกพร�อมวงเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2. การนําส=งประกาศเพ่ือเผยแพร=ประชาสัมพันธHตามช=องทางการประชาสัมพันธHของเทศบาล ได�แก= 
ทางเว็ปไซตH, บอรHดประชาสัมพันธH, หนังสือประชาสัมพันธH เป6นต�น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม=น�อยกว=า 3 ช=องทาง 
 10.2 ผลลัพธH 
  - ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม=น�อยกว=าร�อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจ�างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป6นไปอย=างโปร=งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปIญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 

 

2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�
ประโยชน,ในทรัพย,สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ,ที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด 
 
 
 



�� 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

 โครงการ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม “การใช�บัตรคิวในการชําระภาษี” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ เป6นหน=วยงานบริหารราชการส=วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการ
จัดทําบริการสาธารณะให�แก=ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป6นหน�าท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ีต�องทํา
อีกมากมายในการให�บริการสาธารณะแก=ประชาชนผู�มาขอรับบริการกับหน=วยงานต=าง ๆ ของเทศบาลนั้นมักจะ
ประสบปIญหาด�านการอํานวยความสะดวกอย=างเสมอภาค  เป6นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู�มาขอรับ
บริการเป6นจํานวนมาก ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม=สามารถให�บริการได�อย=างทันท=วงที การตอบสนองความต�องการเกิด
ความล=าช�า ไม=เป6นธรรม และการให�บริการไม=เป6นระบบ มีการลัดคิว ซ่ึงเป6นช=องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ
มิชอบของเจ�าหน�าท่ีถือเป6นพฤติกรรมท่ีไม=พึงประสงคH ท้ังผู�มาขอรับบริการและผู�ให�บริการ ส=งผลต=อมาตรฐาน
การให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย          
ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน โดยใช�
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปtดเผยข�อมูลข=าวสารอย=างโปร=งใส ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑH
และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีได�แก=  
การบริหารเพ่ือบรรลุเป�าหมาย โดยก=อให�เกิดประโยชนHสุขแก=ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค=าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไม=มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเป6น ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและ
ได�รับการตอบสนองความต�องการ ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น งานพัฒนารายได� กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�มุ=งเน�นท่ีจะให�บริการประชาชนในการเข�า
รับบริการในการชําระภาษีให�แล�วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการให�บริการโดยการจัดลําดับก=อน – หลัง 
เพ่ือเป6นการสร�างความพึงพอใจในความเป6นธรรม มีความทัดเทียมกันในการให�บริการแก=ประชาชนโดยไม=เลือก
ปฏิบัติ จึงได�จัดกิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต=อขอใช�บริการในการชําระภาษีสําหรับประชาชนผู�มาขอรับ
บริการ 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือสร�างกลไกในการปฏิบัติราชการด�านอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป6นธรรม ต=อผู�มา
รับบริการ 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนผู�มาขอรับบริการ ได�รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการและเกิดความคุ�มค=าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเป6นเกราะป�องกันในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีมิให�กระทําการแสวงหาผลประโยชนHหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต=อตําแหน=งหน�าท่ี อันเป6นเหตุต=อการทุจริตต=อหน�าท่ี 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให�บริการแก=ประชาชนผู�มาขอรับบริการในการชําระภาษี อย=างท่ัวถึงและเป6น
ธรรม 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแปะ  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1. จัดทําคําสั่งแต=งต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากรผู�รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให�บริการ 
 6.2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต=าง ๆ ตามความจําเป6นและเหมาะสม 
 6.4 ประชาสัมพันธHให�ประชาชนได�รับทราบถึงข้ันตอนในการให�บริการบัตรคิว และการใช�บริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู�มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให�บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป6นรายสัปดาหH/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก�ไขการให�บริการอย=างมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช�บัตรคิวสําหรับให�บริการแก=ประชาชนตามลําดับก=อนหลัง 
 10.2 ผลลัพธH 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีได�รับ ไม=น�อยกว=าร�อยละ 70 ของผู�มารับบริการ 
  - เกิดความเป6นธรรม และโปร=งใสในการให�บริการ 
  - ลดข�อร�องเรียนในการทุจริตต=อหน�าท่ี 
 
 2.2.3 สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะมีหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก=ประชาชนในท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป6นหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน�าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนดให�เป6นหน�าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการ
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จัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปtดเผยข�อมูลข=าวสาร ให�เป6นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ จากภารกิจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะให�แก=ประชาชนในท�องถ่ินท้ัง     
5 ตําบล ในพ้ืนท่ี 25.50 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู�ให�บริการก็จะไม=ทราบว=าภารกิจท่ีให�บริการไป
นั้น ประชาชนได�รับประโยชนH หรือเกิดประโยชนHสูงสุดแก=ประชาชนมากน�อยเพียงใด การให�บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต�องการผู�รับบริการหรือไม= การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู�รับบริการ จึงต�องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปtดเผยข�อมูลข=าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี         
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้น จะต�องก=อให�เกิดประโยชนHสุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค=าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได�รับการอํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการ และให�เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผู�มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด�านคุณภาพการ
ให�บริการ เพ่ือประโยชนHในท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�าง อีกท้ังเพ่ือเป6นการสร�างความโปร=งใสในการ
ให�บริการสาธารณะประโยชนHให�ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป6นต�องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นการสร�างความโปร=งใสในการให�บริการสาธารณะการให�บริการประชาชนให�เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป6นการสร�างจิตสํานึกความตระหนักให�แก=บุคลากรผู�ให�บริการ ปฏิบัติหน�าท่ีในการให�บริการ 
โดยยึดประโยชนHสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป6นการปรับปรุงและพัฒนางานด�านบริการให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป6นการป�องกันปIญหาร�องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน=วยงาน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ�างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต=อปc 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ�างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ�งให�เทศบาลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ=ายเงินให�แก=สถาบันผู�ทําการประเมิน 
 6.5 ปtดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให�ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด�านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนHสุขแก=ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ=ายตามงบประมาณรายจ=ายประจําปc แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดค=าใช�สอย ประเภทรายจ=ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม=เข�าลักษณะรายจ=ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ งบประมาณ 40,000บาท/ปc 

9. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล ฝqายอํานวยการ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต=อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู�รับบริการมีความพึงพอใจไม=ต่ํากว=าร�อยละ 80 
  - การให�บริการสาธารณะมีความโปร=งใส และเกิดประโยชนHสูงสุดแก=ประชาชน 
 
 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนและให�ประชาชนสามารถตรวจสอบได�ตามหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี        
โดยดําเนินการจัดต้ังศูนยHบริการร=วมหรือศูนยHบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นศูนยHบริการประชาชนในการติดต=อ สอบถามข�อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่อง
ท่ีเป6นอํานาจหน�าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน�า และแจ�งผลการดําเนินการให�ประชาชน
ผู�รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต=ละกระบวนงานเพ่ือให�มีระบบบริการท่ีเชื่อมต=อระหว=าง
ศูนยHบริการร=วมกับหน=วยงานเจ�าของเรื่อง ท้ังในด�านเอกสาร การส=งต=องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต=ละกระบวนงาน ใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช=วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช�ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให�บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ         
เพ่ือให�บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก=ประชาชน ให�ได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม=เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี ้ เทศบาลตําบลบ�านแปะยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑHมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส=งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ได�มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด�านถนน ทางเดิน และ  
ทางเท�า, ด�านไฟฟ�าสาธารณะ, ด�านระบบระบายน้ํา, ด�านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด�านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด�านการส=งเสริมกีฬา, ด�านการส=งเสริมผู�สูงอายุ, ด�านการส=งเสริมผู�ด�อยโอกาส, ด�านงานสาธารณสุข, ด�านการ
ส=งเสริมการพัฒนาสตรี, ด�านการส=งเสริมอาชีพ, ด�านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด�านการส=งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน, ด�านการส=งเสริมการท=องเท่ียว, ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม, ด�านการศึกษา และด�านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร=งด=วนของรัฐบาล (การแก�ไข
ปIญหาไฟปqาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล=งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต=
แหล=งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป�องกันและแก�ไขปIญหา        
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก=ประชาชน สร�าง
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ความโปร=งใสในการบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ และ
เพ่ือเป6นมาตรการในการป�องกันการทุจริตคอรHรัปชัน   

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 สร�างความโปร=งใสในการบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม=
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป6นมาตรการในการป�องกันการทุจริตคอรHรัปชัน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝqาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝqาย เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ     
ไม=เลือกปฏิบัติ ให�ได�มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด�านถนน ทางเดิน และทางเท�า, ด�านไฟฟ�าสาธารณะ, ด�านระบบ
ระบายน้ํา, ด�านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด�านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด�านการส=งเสริมกีฬา, ด�านการส=งเสริม
ผู�สูงอายุ, ด�านการส=งเสริมผู�ด�อยโอกาส, ด�านงานสาธารณสุข, ด�านการส=งเสริมการพัฒนาสตรี, ด�านการส=งเสริม
อาชีพ, ด�านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด�านการส=งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน, 
ด�านการส=งเสริมการท=องเท่ียว, ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, ด�านการศึกษา และด�าน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร=งด=วนของรัฐบาล (การแก�ไขปIญหาไฟปqาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล=งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต=แหล=งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป�องกันและแก�ไขปIญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช�จ=ายจากงบประมาณรวมในค=าวัสดุ/ค=าใช�สอยฯ 

9. ผู�รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝqาย เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 สร�างความโปร=งใสในการบริการสาธารณะให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม=เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม=มีการทุจริตคอรHรัปชันในกระบวนการสาธารณะแก=ประชาชน 
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 โครงการท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด�วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล=าวได�ว=าเป6น
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�ให�ความสําคัญในการสร�างความเป6นธรรม/ไม=เลือกปฏิบัติใน
การให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาประยุกตHใช� 
โดยเฉพาะหลักความโปร=งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม=แบ=งแยกด�าน เพศ ถ่ิน
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝzกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล�องกับมาตรา 8 แห=งพระ
ราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได�กําหนดให�ส=วนราชการ
จะต�องดําเนินการโดยถือว=าประชาชนเป6นศูนยHกลางท่ีจะได�รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส=วน
ราชการต�องเป6นไปโดยความซ่ือสัตยH สุจริต สามารถตรวจสอบได� 
 ดังนั้น เพ่ือให�หน=วยงานมีการใช�ระบบหรือเกณฑHท่ีชัดเจน เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช=วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให�บริการแก=
ประชาชนอย=างชัดเจน มีระบบการป�องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป�องกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ให�บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึง
พอใจแก=ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม=เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช=วยให�การบริการของหน=วยงานมีความเป6นธรรม
โปร=งใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน=วยงานให�บริการอย=างมี
ความเป6นธรรมและไม=เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนผู�มารับบริการเกิดความพึงพอใจต=อคุณภาพการให�บริการ  

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู�รับบริการ ร�อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให�มีระบบ เกณฑHหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป6นธรรม/ไม=เลือกปฏิบัติเป6นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร=งใสและมีประสิทธิภาพ ได�แก= ระบบบัตรคิวในการให�บริการ ระบบการให�บริการออนไลนH เป6นต�น 
 6.2 จัดให�มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค=าบริการ (ถ�ามี) และระยะเวลาท่ีใช�ในการ
ดําเนินการให�ผู�ใช�บริการหรือผู�มีส=วนได�ส=วนเสียทราบอย=างชัดเจน 
 6.3 จัดให�มีระบบการป�องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป�องกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี ได�แก= จัดให�มี
กล�องวงจรปtดภายในสถานท่ีให�บริการ 
 6.4 จัดให�มีสถานท่ีสําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการโดยไม=เลือกปฏิบัติ ได�แก= ทางลาดชันห�องน้ําสําหรับ    
ผู�พิการ 
 6.5 จัดให�มีป�ายสามภาษา ได�แก= ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
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 6.6 มีการนําระบบออนไลนH  ซอฟตHแวรH สกอรHคารHดสมารHทบ�อกซH  (Scorecard Smart Box)           
มาประยุกตHใช�ในการประเมินผลการให�บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ได�เบิกจ=ายงบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 กองช=าง เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ร�อยละความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ 
 

2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าที่ให�เปBนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข�องในแต�ละข้ันตอน เปPดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข�าย
สารสนเทศขององค,กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให�
เทศบาลตําบลบ�านแปะ จัดทําหลักเกณฑHการบริหารกิจการบ�านเมืองทีดี โดยอย=างน�อยต�องมีหลักเกณฑH
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให�มีการรับฟIงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปcท่ีผ=านมาได�มีการประเมินเทศบาลตําบล
บ�านแปะท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได�ดําเนินการตามโครงการดังกล=าวอย=างต=อเนื่องทุกปcนั้น 
 เพ่ือให�การประเมินบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีเป6นไปด�วยความเรียบร�อยเกิดประโยชนHสุขต=อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจขององคHกรมีประสิทธิภาพและความคุ�มค=า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย=างแท�จริง หรืออย=างน�อยมีผลการประเมินไม=ตํ่ากว=าปcท่ีผ=านมา 
เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะและอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป6นสําคัญ 
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3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟIงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลบ�านแปะให�สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลบ�านแปะ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 4.5 ผู�บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู=ผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม= 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต=งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะต�องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณางานในภารกิจว=าเรื่องใดท่ีผู�บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให�แก=
ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจให�รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให�ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร�อมท้ัง
จัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให�ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟIงข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล=าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต=างๆ ให�นายกเทศมนตรีและผู�บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต=อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล=องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
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 10.4 ทําให�ภาพลักษณHของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให�ประชาชนมี
ความศรัทธาต=อคณะผู�บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค,กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
  
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาในการบริหารงานในด�านต=างๆภายในองคHกรนั้น     
ก็เพ่ือเป6นการช=วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให�เกิดความคล=องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข=ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู� ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป6นอย=างดี ด�วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให�การบริหารงานก=อให�เกิดประโยชนHสูงสุดแก=ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน=วยงานต�องมีการปรับให�เข�ากับสภาพสังคมและทันต=อสถานการณHท่ีการ
บริหารราชการต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ�มค=าในเชิงภารกิจแห=งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต�องการของประชาชน แต=ท้ังนี้ต�องมีผู�รับผิดชอบต=อผลของงานซ่ึงเป6น
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค, 
 เพ่ือให�การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะภายใต�กรอบอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให�เป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนHสูงสุดแก=ราชการ 

4. เป6าหมาย 
 คณะผู�บริหารเทศบาลตําบลบ�านแปะปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะหรือหัวหน�าส=วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต=งต้ัง มอบหมาย คณะผู�บริหาร 
ปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ หรือหัวหน�าส=วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ�งคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลบ�านแปะ ปลัดเทศบาลหรือหัวหน�าส=วนราชการทุก
ส=วน ท่ีได�รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ส=วนราชการทุกส=วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล=องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให�บริการประชาชน/บริการสาธารณะได�อย=างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ได�บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของ
นายกเทศมนตรีไว�หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน�าท่ีของ
นายกเทศมนตรีเอาไว� การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต=างๆ เพียงผู�เดียว ก็อาจทําให�เกิดช=องว=างใน
การประพฤติมิชอบในข้ันตอนต=างๆ เกิดข้ึนได� ดังนั้น เพ่ือเป6นการแก�ไขปIญหาต=างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได�
กําหนดมาตรการให�มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให�รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ           
รองปลัดเทศบาล ได�ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�การใช�ดุลยพินิจต=างๆ ของฝqายบริหารเป6นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให�เป6นการป�องกันการทุจริตคอรHรัปชันของเจ�าหน�าท่ี 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย=างน�อยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู=ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน�าท่ีของนายกเทศมนตรีให�รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ       
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ร�อยละ 80 ของเป�าหมายดําเนินการแล�วเสร็จ 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส�วน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นหน=วยงานบริหารราชการองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก=ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป6น
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก=องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ี
ต�องทําอีกมากมาย ในการให�บริการสาธารณะแก=ประชาชน ผู�มารับบริการติดต=อกับหน=วยงานต=างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปIญหาด�านการอํานวยความสะดวกในการติดต=อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู=กับฝqายบริหาร ไม=มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน�าหน=วยงานระดับสํานัก กอง และฝqายต=างๆ ซ่ึงเป6นอุปสรรคอย=างยิ่งต=อการให�บริการ ทําให�การบริการ
เกิดความล=าช�า ประชาชนไม=ได�รับความสะดวกอันอาจเป6นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ี ส=งผลให�ระบบการให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑH และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให�การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชนHสุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต=อภารกิจของรัฐ ไม=มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป6น ประชาชนได�รับการอํานวยความ
สะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ�มค=า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให�นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให�นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป6นผู�บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ�างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให�แก=รองนายกเทศมนตรีท่ีได�รับแต=งต้ังในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได� มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให�ปลัดเทศบาลเป6นผู�บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ�างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให�เป6นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= เรื่อง หลักเกณฑHและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม= 
 ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป6นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม=สร�างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ=งยาก จึงจําเป6นต�องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นการลดข้ันตอนการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป6นธรรม 
ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการจากหน=วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป6นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป�องกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลยพินิจอันอาจเป6นเหตุแห=งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน=งหน�าท่ีราชการ 
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4. เป6าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส=วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด�วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให�รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให�ปลัดเทศบาล 
และหัวหน�าส=วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให�หัวหน�าส=วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส=วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธHให�ประชาชนทราบ 
 6.4 ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม=น�อยกว=า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธH 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู=ในระดับดี 
  - ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป6นช=องทางแห=งการทุจริต 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เปBน
ที่ประจักษ, 

2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย, สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพ�อ – แม�ดีเด�น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปc เป6นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู=หัวเป6น
วันพ=อแห=งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปc เป6นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป6นวันแม=แห=งชาติ ซ่ึงเทศบาลได�กําหนดเป6นนโยบายในการจัดงานวันพ=อวันแม=แห=งชาติ
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เป6นประจําทุกปcติดต=อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู=หัวและสมเด็จพระ
นางเจ�าพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีต=อพสกนิกรชาวไทยอย=างนานัปการ พระองคHทรงเป6นพ=อและแม=ของปวงชน
ชาวไทยท่ีเปc�ยมล�นด�วยพระเมตตา ทรงห=วงใยอย=างหาท่ีเปรียบมิได� และเป6นการเผยแพร=พระคุณของพ=อและแม=
ท่ีมีต=อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ี
ส=งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให�
สอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ป�องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก=หน=วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให�เป6นท่ี
ประจักษH โดยการยกย=องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีมีความซ่ือสัตยH สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย=องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีให�
ความช=วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได�จัดกิจกรรมวันพ=อ วันแม=แห=งชาติ คือการคัดเลือกพ=อและแม=ดีเด=นในพ้ืนท่ีเทศบาล 
เพ่ือมอบโล=ประกาศเกียรติคุณฯ เป6นการสร�างแบบฉบับท่ีดีให�ปรากฏแก=สาธารณชน และให�สังคมได�ตระหนัก
ถึงหน�าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ=อและแม= ท่ีสําคัญเพ่ือเป6นแบบอย=างท่ีดีของคนในชุมชนต=อไป 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือยกย=องเชิดชูเกียรติแก=พ=อ แม= ผู�มีความซ่ือสัตยH สุจริต ต้ังม่ันอยู=ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให�พ=อ แม= ท่ีได�รับการคัดเลือกได�เป6นแบบอย=างท่ีดีแก=บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป6าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล=ประกาศเกียรติคุณแก=พ=อ แม=ดีเด=น จํานวน 2 ครั้ง/ปc ครั้งละ 90 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑHและวิธีการคัดเลือกพ=อ แม= ดีเด=น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได�รับการ
คัดเลือกให�เป6นพ=อ แม= ดีเด=น ประจําปc เพ่ือประกาศให�ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ�งประกาศหลักเกณฑHในการคัดเลือกให�ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 20 ชุมชน เพ่ือให�แต=
ละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข�ารับการคัดเลือกในชั้นต�นมายังเทศบาล 
เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได�พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต=งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน�าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู�ท่ีถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต=างๆ ภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ=อ แม= ดีเด=นท่ีผ=านการกลั่นกรองด�านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให�
ผู�บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล= ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู=หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จํานวน 
2 ครั้ง/ปc โดยเชิญผู�ว=าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป6นประธานในพิธีมอบโล= 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ=อแม=ดีเด=น ท่ีได�รับเชิดชูเกียรติไม=น�อยกว=าร�อยละ 80 ของจํานวนกลุ=มเป�าหมาย 
 10.2 ผลลัพธH  
 - พ=อ แม=ดีเด=นท่ีได�รับมอบโล=ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม=น�อยกว=าระดับดี 
 - มีพ=อ แม=ดีเด=น ท่ีเป6นบุคคลต�นแบบแก=บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�สตรีดีเด�น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปc จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป6นมาแห=งการต=อสู�เพื่อให�ได�ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป6นวัน
เฉลิมพระชนมHพรรษาของพระองคH ด�วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให�คนไทยได�มีโอกาส และได�พระราชทานให�วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป6น วันสตรี
ไทย ของทุกปc เพ่ือให�ผู�หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู� ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู=ไปกับการ
สร�างความเข�มแข็งให�สถาบันสังคม และให�สามารถเทียบเท=าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล�ว 
 เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ี
ส=งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให�
สอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติการบริหารราชการเพ่ือป�องกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก=หน=วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให�เป6นท่ีประจักษH โดย
การยกย=องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีมีความซ่ือสัตยH สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย=องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช=วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได�จัดให�มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด=น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด=นให�กับ
สตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป6นผู�มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยH สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป6นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2. เป6นผู�ทําคุณประโยชนHต=อสังคม และประเทศชาติอย=างเด=นชัด สมควรเป6นแบบอย=างแก=คนท่ัวไป 
 3. เป6นผู� ทําประโยชนHต=อสังคมและประเทศชาติ ในด�านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ            
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะหH ฯลฯ ด�วยความเสียสละ เป6นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป6นแบบอย=างแก=
คนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือยกย=องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตยH สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให�อยู=ในสังคมได�อย=าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย=องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป6นประโยชนHต=อสังคม ให�มีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตนท่ีเป6นประโยชนHต=อสังคมสืบไป 
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4. เป6าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให�แก=สตรีได�รับการคัดเลือกเป6นสตรีดีเด=น จํานวน 1 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑHและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด=น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได�รับการ
คัดเลือกให�เป6นสตรีดีเด=นประจําปc เพ่ือประกาศให�ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ�งประกาศหลักเกณฑHในการคัดเลือกให�สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลบ�านแปะทราบท่ัวกัน 
เพ่ือให�แต=ละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข�ารับการคัดเลือกในชั้นต�นมายัง
เทศบาล เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได�พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต=งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน�าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู�ท่ีถูกเสนอชื่อจากแต=
ละตําบลภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด=นท่ีผ=านการกลั่นกรองด�านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให�
ผู�บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให�แก=สตรีดีเด=นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จํานวน 1 ครั้ง/ปc โดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะเป6นประธานในพิธี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด=นผู�บําเพ็ญประโยชนHต=อสังคมตามหลักเกณฑHท่ีกําหนดได�รับการยกย=องเชิดชูเกียรติ ไม=น�อย
กว=าร�อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธH 
 - สตรีดีเด=นผู�ได�รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู=ในระดับดี 
 - มีสตรีท่ีเป6นบุคคลต�นแบบท่ีดี ปรากฏต=อสังคมสืบไป 
 

2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติที่ให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถิ่น 
 

 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปIจจุบันสังคมไทยให�ความสําคัญกับการมีส=วนร=วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส=วนร=วมตามท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป6นการยกย=องเชิดชูเกียรติบุคคล 
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เด็ก เยาวชนและองคHกรท่ีให�การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป6น
ประโยชนHแก=ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป6นขวัญกําลังใจให�บุคคลหรือองคHกรมีความมุ=งม่ัน ต้ังใจ ร=วม
เป6นแกนนําในการส=งเสริม สนับสนุน และอนุรักษHมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก
ระดับหมู=บ�านเข�ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานตH และวันผู�สูงอายุในทุก
ปcงบประมาณ เพ่ือเป6นขวัญกําลังใจ ให�ประชาชนมีความมุ=งม่ัน ช=วยเหลือสังคม และเป6นแบบอย=างต=อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือยกย=องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให�การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด�านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป6นประโยชนHแก=ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย=างต=อเนื่องให�สังคมได�รับรู� 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธHและเผยแพร=ผลงานของผู�ท่ีได�รับรางวัลให�เป6นตัวอย=างท่ีดีแก=สาธารณชนต=อไป 
 3.3 เพ่ือเป6นขวัญและกําลังใจให�บุคคล เด็กและเยาวชน ร=วมสนับสนุนและส=งเสริมการดําเนินงานด�าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย=างต=อเนื่องและกว�างขวางยิ่งข้ึน 

4. เป6าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบ�านแปะ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธHกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู�ใหญ=บ�าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู�เข�าร=วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู�ทําคุณประโยชนHด�านต=างๆ เพ่ือเสนอผู�บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด�านช=วยเหลือสังคมดีเด=น (ประชาชน) 
  - ด�านถ=ายทอดภูมิปIญญาท�องถ่ินดีเด=น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด�านถ=ายทอดภูมิปIญญาท�องถ่ินดีเด=น เพลงพ้ืนบ�าน (ประชาชน) 
  - ด�านถ=ายทอดภูมิปIญญาท�องถ่ินดีเด=น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด�านอนุรักษHศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู�บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ผู�ทําคุณประโยชนHได�รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ เพ่ือให�เป6นแบบอย=างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย�องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค,กรได�ปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วย
ความซื่อสัตย, สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ�านเมืองที่ดี 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร=งใสในการดําเนินงานของหน=วยงานภาครัฐได�กําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป6นหลักรวมถึง
ข�อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน=วยงานของภาครัฐ สาเหตุส=วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปIจจัยทางวัฒนธรรมขององคHกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต=างๆ ท่ี
เอ้ือให�เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคHกรท่ีนําไปสู=การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค=านิยมและ
วัฒนธรรมขององคHกรให�กลายเป6นสิ่งท่ียอมรับได�ของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีภายในองคHกร โดยการสร�างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส=วนร=วมในการต=อต�านการทุจริตภายในองคHกร ของผู�บริหารและ
เจ�าหน�าท่ีถึงแม�จะเป6นสิ่งท่ียากต=อการดําเนินงานก็ตาม แต=เป6นสิ่งสําคัญท่ีหน=วยงานต�องสร�างให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู=องคHกรท่ีมีคุณธรรมและความโปร=งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป6นการสร�างแนวร=วม
ในการต=อต�านการทุจริตอันจะส=งผลต=อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดทํามาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตยH สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ข้ึน 
เพ่ือเป6นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคHกรท่ีจะนําไปสู=การยกระดับคุณธรรมและความโปร=งใสในการ
ดําเนินงานให�สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�บุคลากรปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตยH สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให�ทุกส=วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร�างวัฒนธรรมองคHกรท่ีมีความโปร=งใส มีคุณธรรม 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคHกรปฏิบัติตามเกณฑHตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส=วนราชการระหว=างส=วนราชการกับผู�บริหารท�องถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตยH สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
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 6.2 รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส=วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธHพร�อมแจ�งให�ทุกส=วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได�ดําเนินการตาม
อํานาจหน�าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค,กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค,กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลเทศบาลตําบลบ�านแปะตามกฎหมาย เทศบาลตําบลบ�านแปะแต=ละประเภทได�ให�
อํานาจข�าราชการในหน=วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู�ว=าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให�เทศบาล
ตําบลบ�านแปะดําเนินกิจการเป6นไปตามกฎหมายอย=างเคร=งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกําหนด
ไว�ในกฎหมาย 
 กลไกองคHกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช�อํานาจของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ซ่ึงในแง=ของการทุจริตจะ
เก่ียวข�องกับการใช�จ=ายเงินไปโดยชอบด�วยกฎหมายระเบียบข�อบังคับหรือไม= หรือตรวจสอบเพ่ือให�นักการเมือง
ท�องถ่ินและเทศบาลตําบลบ�านแปะดําเนินกิจการต=างๆ อย=างโปร=งใสและสุจริต ซ่ึงหน=วยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป6นองคHกรท่ีมีหน�าท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�มาตรการ “ให�ความร=วมมือกับหน=วยงานตรวจสอบ” ข้ึน         
เพ่ือส=งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน=วยงานภาครัฐและองคHกรอิสระท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบเทศบาล
ตําบลบ�านแปะให�มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค, 
 เพ่ือส=งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน=วยงานภาครัฐและองคHกรอิสระท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบ
เทศบาลตําบลบ�านแปะให�มีประสิทธิภาพ 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะจากหน=วยงานภาครัฐและ
องคHกรอิสระเป6นอย=างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ให�ความร=วมมือกับหน=วยงานตรวจสอบท้ังจากผู�กํากับดูแลและองคHกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ=นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปc หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะให�ความร=วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะจากหน=วยงานภาครัฐ และองคHกรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เร่ืองร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค,กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าที่โดยมิชอบ 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต�งตั้งผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยเทศบาลตําบลบ�านแปะมีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส=งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามามีส=วนร=วม
โดยเปtดโอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
ร�องเรียนผ=านช=องทางต=างๆ ได�แก= ระบบอินเตอรHเน็ต ทางโทรศัพทH หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให�การดําเนินการรับเรื่องร�องเรียนเป6นไปด�วยความเรียบร�อยสามารถแก�ไขความเดือดร�อน
ของประชาชนได�อย=างมีประสิทธิภาพ จึงได�แต=งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร�องเรียนประจําเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ รวมถึงจัดทําคู=มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลบ�านแปะข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต=างๆ เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบได�ถือปฏิบัติให�เป6น
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต=างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให�มีมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป6นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑHเก่ียวข�องอย=างถูกต�อง 
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4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต=งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
 6.2 จัดทําคู=มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือใช�เป6นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก�ไขปIญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช=องทางการร�องเรียนต=างๆ ให�เป6นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร=งใสและเป6นธรรม 
 6.4 เผยแพร=กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลบ�านแปะ
ให�ผู�รับบริการ    ผู�มีส=วนได�เสีย คู=สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน=วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน=วยงาน 
สามารถเข�าใจและใช�ประโยชนHจากกระบวนการและข้ันตอนดังกล=าวได�ตรงกับความต�องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 

 เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะตามคู=มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลบ�านแปะโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑHท่ีเก่ียวข�องอย=างถูกต�อง 
 

มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางที่เปBนการอํานวยความสะดวกแก�
ประชาชนได�มีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าที่ขององค,กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นทกุข้ันตอน 

 3.1.1 จัดให�มศีูนย,ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย,ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแปะให�มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน” 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห=งพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให�หน=วยงานของรัฐ
ต�องจัดให�มีข�อมูลข=าวสารของราชการอย=างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ณ ท่ีทําการ
ของหน=วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข�อมูลข=าวสารและให�บริการว=า “ศูนยHข�อมูลข=าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณHให�ประชาชนมีโอกาสอย=างกว�างขวางในการได�รับข=าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต=างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการดังกล=าวเป6นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�ให�มี
สถานท่ีสําหรับประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูลข=าวสารซ่ึงได�รวบรวมไว� โดยจัดเป6นศูนยHข�อมูลข=าวสารเทศบาลตําบล
บ�านแปะให�บริการ ณ ศูนยHบริการร=วมเทศบาลตําบลบ�านแปะโดยมีงานศูนยHบริการข�อมูลฝqายประชาสัมพันธH 
กองวิชาการและแผนงาน เป6นผู� รับผิดชอบข�อมูลข=าวสารต=างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข�าตรวจดูได�              
เพ่ือประชาชนจะได�สามารถรับรู�สิทธิและหน�าท่ีของตนอย=างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทาง
การเมืองได�โดยถูกต�องตรงกับความเป6นจริง ในการรักษาประโยชนHของตนต=อไป 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารอันเป6นประโยชนHแก=ประชาชนอย=างครบถ�วน ถูกต�องและไม=บิดเบือน
ข�อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช=องทางให�ประชาชนได�มีส=วนร=วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล   
บ�านแปะ 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยHข�อมูลข=าวสารเทศบาลตําบลบ�านแปะ จํานวน 1 แห=ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยHข�อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนยHข�อมูลข=าวสารและจัดสถานท่ีให�ประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูล 
 6.2 มีการแต=งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเป6นปIจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป6นไปตามหลักเกณฑH วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ีกําหนดให�องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินต�องเผยแพร=ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 
ข�อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให�ความรู�แก=บุคลากรขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให�ความรู�แก=ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรHเน็ตสําหรับให�บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู�มารับบริการและสรุปผลเสนอผู�บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝqายอํานวยการ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 จํานวนศูนยHข�อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 
 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย,ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแปะ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห=งพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว�
ว=าภายใต�บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน=วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข=าวสารของราชการอย=างน�อย
ดังต=อไปนี้ไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร=งใส การมีส=วนร=วม สามารถตรวจสอบได� 

3. วัตถุประสงค, 
 1. เพื่อให�เป6นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลบ�านแปะ ว=าด�วยข�อมูลข=าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะเรื่อง ค=าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาข�อมูลข=าวสารของศูนยHข�อมูลข=าวสารเทศบาลตําบลบ�านแปะข้ึน 
 2. เพ่ือให�บริการข�อมูลข=าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู ศึกษา ค�นคว�า ตลอดจนเผยแพร= 
จําหน=าย จ=ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน�าท่ีให�เป6นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนในการจัดระบบข�อมูลข=าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข�อมูลข=าวสารท่ีลงพิมพHในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข�อมูลข=าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได� 
  3.3 ข�อมูลข=าวสารอ่ืน 
  3.4 ข�อมูลข=าวสารส=วนบุคคล 

4. เป6าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนยHข�อมูลข=าวสารของราชการ จํานวน 1 แห=ง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลบ�านแปะว=าด�วยข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 25.. จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ เรื่องค=าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข�อมูล
ข=าวสารของศูนยHข�อมูลข=าวสารเทศบาลตําบลบ�านแปะ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร�องขอตรวจดูข�อมูลข=าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยHข�อมูลข=าวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแล�ว แจ�งเวียนทราบภายในทุกส=วนราชการ 
 6.3 จัดทําร=างระเบียบฯ ว=าด�วยข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 25.. เสนอต=อผู�บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
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 6.4 จัดทําร=างประกาศฯ เรื่องค=าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข�อมูลข=าวสาร เสนอ
ต=อผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร=างแบบคําร�องขอตรวจดูข�อมูลข=าวสาร เสนอต=อผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต�ะ ตู�เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เริ่มต้ังแต=เดือนสิงหาคม 2561 เป6นต�นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

8. งบประมาณ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดเทศบาล 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. มีการจัดต้ังศูนยHข�อมูลข=าวสารของราชการ เทศบาลตําบลบ�านแปะ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ�านแปะ  
 2. มีการจัดระบบข�อมูลข=าวสารท่ีครบถ�วน ไว�สําหรับอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข�อมูลข=าวสารทางราชการ 
 

 โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป6นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน=วยงานภาครัฐทุกแห=งพึงปฏิบัติเพ่ือให�เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและส=งเสริมองคHกรให�มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร=งใสการทํางานท่ี
จําเป6นต�องมีในทุกหน=วยงาน โดยเฉพาะหน=วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช=วยให�เกิดความโปร=งใสใน
การทํางานคือการเปtดเผยข�อมูลข=าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู�หรือรับทราบข�อมูลข=าวสารของราชการว=า “บุคคลย=อมมีสิทธิได�รับทราบข�อมูล
หรือข=าวสารสาธารณะในครอบครองของหน=วยราชการ หน=วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส=วน
ท�องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการว=าในระบอบประชาธิปไตย การให�ประชาชนมีโอกาสกว�างขวางใน
การได�รับข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต=างๆ ของรัฐเป6นสิ่งจําเป6น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องมากยิ่งข้ึน 
 การเปtดเผยข�อมูลข=าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแปะให�ประชาชนรับรู�อย=างถูกต�อง รวดเร็วจากการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ    จึงเป6นสิ่งท่ีจําเป6นอย=างยิ่งซ่ึงสอดคล�องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
บ�านแปะ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร�างให�เทศบาลตําบลบ�านแปะมีความโปร=งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได�จัด
กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร=งใสสู=องคHกร เพ่ือให�บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได�รับรู�สิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข=าวสารของราชการและเรียนรู�เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร=งใส และ
เม่ือเกิดความเข�าใจแล�วจะสามารถขยายผลบอกต=อไปยังผู�ใกล�ชิด สร�างเครือข=ายความร=วมมือระหว=างเทศบาล
กับภาคประชาชนให�มีความเข�มแข็งยิ่งข้ึน 
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3. วัตถุประสงค, 
 เพ่ือให�ผู�เข�าร=วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร=งใสในการ
ทํางานและมีความรู�เก่ียวกับสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข=าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�เข�าร=วมอบรม   จํานวน  90  คน 
 (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรู�เฉลี่ย  ร�อยละ  80 
 ผู�เข�าร=วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร�อยละ  80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต�องการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู� 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท  

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝqายอํานวยการ 
 จํานวนผู�เข�าร=วมอบรม 
 ร�อยละของผลการเรียนรู�เฉลี่ย 
 ร�อยละความพึงพอใจของผู�เข�าร=วมกิจกรรม  
 
 โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: “การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย,สิน
ของเทศบาล และการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปIจจุบัน ภาคประชาชนได�เข�ามามีส=วนร=วมและมีบทบาทอย=างมากในการ
บริหารงานของราชการส=วนท�องถ่ินในด�านต=างๆ การบริหารงานราชการส=วนท�องถ่ินต�องสามารถตรวจสอบได� 
ต�องมีความโปร=งใส ต�องให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูล ข=าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต=างๆ เพ่ือเป6นการ
ป�องกันมิให�เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให�เกิดประโยชนHสูงสุดแก=ภาครัฐและภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค, 
 เพ่ือเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารในการปฏิบัติงานให�ประชาชนได�รับรู� เพ่ือประชาสัมพันธHการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส=งเสริมบทบาทการมีส=วนร=วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร�างและพัฒนาเครือข=ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให�
มีความเข�มแข็งเพ่ือให�มีระบบ และกลไกในการป�องกันและตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน�าท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ  

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร=ข�อมูลข=าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ=ายเงินประจําปc และการจัดซ้ือจัดจ�าง 
จัดหาพัสดุต=างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธHเก่ียวกับการชําระภาษีท�องถ่ิน และการรับเรื่องร�องเรียนทางด�าน
การเงินการคลัง ผ=านทางเว็บไซตHของเทศบาลตําบลบ�านแปะ และปtดประกาศข�อมูลดังกล=าวท่ีบอรHด
ประชาสัมพันธHของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข=าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได�ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําให�ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร=งใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.1.2 มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปBนไป
ตามหลักเกณฑ, วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับ ที่กําหนดให�องค,กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น ต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน=วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร=ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน=วยงาน เช=น โครงสร�างและการจัดองคHกร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
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 ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดทํามาตรการ “เผยแพร=ข�อมูลข=าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
ข้ึน เพ่ือให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะได�ง=ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�มีการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารท่ีสําคัญและเข�าถึงง=าย 
 3.2 เพ่ือให�มีการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลข=าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 มีข�อมูลประเภทต=างๆ เผยแพร=ต=อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข�าถึงได�โดยสะดวกมากกว=า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีข�อมูลข=าวสารประเภทต=างๆ เผยแพร=ให�ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได�แก= 

- แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ=ายประจําปc 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
- ข�อมูลรายรับและรายจ=าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปc 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝqายอํานวยการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 จํานวนข�อมูลข=าวสารท่ีได�รับการเผยแพร= 
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3.1.3 มีการปPดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปBน
ประโยชน,กับการมีส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแปะ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข=าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน=วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร=ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน=วยงาน เช=น โครงสร�างและการจัดองคHกร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลบ�านแปะ จึงได�ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร=ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของ
หน=วยงานผ=านทางช=องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให�การเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารครอบคลุมทุกกลุ=มเป�าหมาย ได�แก= 
หน=วยประชาสัมพันธH ณ ท่ีทําการของหน=วยงาน เว็บไซตHของหน=วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)หมายเลข
โทรศัพทHเฉพาะ การเผยแพร=ข�อมูลทางสื่อสิ่งพิมพHต=างๆ โทรทัศนH วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสHอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให�
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
บ�านแปะได�ง=ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�มีช=องทางการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารของหน=วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลข=าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให�มีช=องทางในการรับเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าถึงประชาชนได�ง=าย 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ช=องทางในการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารของหน=วยงาน จํานวนไม=น�อยกว=า 7 ช=องทาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีและเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารในช=องทางท่ีเป6นการอํานวยความสะดวกแก=ประชาชน ได�แก= 

- บอรHดหน�าสํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
- บอรHดประชาสัมพันธHของเทศบาลตําบลบ�านแปะร�านค�าชุมชนตามชุมชน/หมู=บ�าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข=าว/รถกระจายเสียง/หน=วยประชาสัมพันธH

เคลื่อนท่ี 
- ศูนยHข�อมูลข=าวสารขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน มีเจ�าหน�าท่ีให�บริการประจําและให�ประชาชน

สืบค�นได�เอง 
- จัดส=งเอกสารเผยแพร=รายงานประจําปc 
- ประชาสัมพันธHข�อมูลการดําเนินงานขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน ผ=านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข=าว 
- หนังสือพิมพHหรือวิทยุท�องถ่ิน 
- ประกาศผ=านเว็บไซตH/เว็บบอรHด/เฟสบุ�ค ท่ีมีข�อมูลผลการดําเนินงานขององคHกรปกครองส=วน

ท�องถ่ิน 
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- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลนH 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝqายอํานวยการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 จํานวนช=องทางในการเผยแพร=ข�อมูลข=าวสารของหน=วยงาน 
 
 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธ, 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปIจจุบัน ความเจริญก�าวหน�าด�านวิชาการ และเทคโนโลยีต=างๆ ก�าวหน�าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสHต=างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต=างๆ เข�ามาใช�ในการ
ดําเนินงานผ=านสื่อการประชาสัมพันธH เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให�
ความรู�ความเข�าใจได�ง=ายในช=วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช=วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป6นเรื่องท่ีต�องปูพ้ืนฐาน สร�าง
ความน=าเชื่อถือ และน=าสนใจให�กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให�สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต=างๆ ได�ชัดเจนถูกต�อง ฉะนั้นการสร�างความสัมพันธHกับประชาชนต�องการให�
ประชาชนเข�าถึงและมีส=วนร=วมรับรู�ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป6นต�องพิจารณาในการเลือกสื่อให�เหมาะสม
กับสภาวการณHนั้นๆ การใช�สื่อเทคนิคและวิธีการเป6นอย=างไรบ�าง ในแต=ละข้ันตอนท่ีต=างกันเป6นสิ่งสําคัญ ท้ังนี้
เพ่ือให�ประชาชนยอมรับและให�ความร=วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต=อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน�าท่ี 
อย=างโปร=งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธHการดําเนินงานของเทศบาลให�ประชาชนได�รับทราบโดยผ=านทางสื่อประเภท
ต=างๆ ได�แก= สื่อสิ่งพิมพH, สื่อวิทยุ, โทรทัศนH, สื่อ Social network ผ=านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสH 
 2. เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�เกิดการเรียนรู� รับรู�และเข�าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย=าง
ถูกต�องและโปร=งใส 
 3. เพ่ือส=งเสริมให�ประชาชนมีส=วนร=วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพ่ือให�เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท�องถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด=น ให�เป6นท่ีทราบกันอย=างแพร=หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธHท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว=างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป6าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธHเผยแพร=ภารกิจของเทศบาลตําบลบ�านแปะให�แก=ประชาชนโดยท่ัวไปอย=าง
กว�างขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปc เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 



�� 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู�บริหาร 
 4.3 จัดทําแผ=นพับประชาสัมพันธHเทศบาล และคู=มือการให�บริการประชาชน 
 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 4.5 จัดทําคู=มือสําหรับประชาชน 
 4.6 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 
 4.7 ป�ายประชาสัมพันธH 
 4.8 จัดทํา spot 
 4.9 เสียงตามสาย 
 4.10 อ่ืนๆ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร=วมนําเสนอร=างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต=างๆ เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�อย=างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝqายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ใช�แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได�รับทราบเข�าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธH ไม=น�อยกว=าร�อยละ 60 
 

3.2 การรับฟTงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข,ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟTงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน�าที่องค,กรปกครองส�วนท�องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต�อ
ความเปBนอยู� และสุขอนามัยของประชาชนในท�องถิ่น 
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โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย,รับเรื่องราวร�องทุกข,เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ เป6นหน=วยงานภาครัฐท่ีเน�นการให�บริการประชาชน และมีเป�าหมายให�มีการ
บริการประชาชนในด�านต=างๆ ท่ีอยู=ในอํานาจหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนHต=อ
ประชาชนผู�รับบริการโดยตรง โดยถือว=าประชาชนเป6นศูนยHกลางท่ีจะได�รับการบริการอย=างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป6นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานด�านบริการเป6นไปอย=างต=อเนื่องและเป6นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงมีการจัดตั้งศูนยHรับเรื่องราวร�องทุกขH
เพ่ือไว�สําหรับรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขH จากประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อนต=างๆ 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือรับทราบปIญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได�แก�ไขปIญหาได�อย=างถูกต�อง
หรือนํามาเป6นข�อมูลในการทําแผนงานโครงการแก�ไขปIญหาต=อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก=ประชาชนท่ีมาติดต=อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธHอันดีระหว=างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป6าหมาย 
 ให�บริการรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขH จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับความเดือดร�อนรําคาญหรือผู�มีส=วน
ได�เสียท่ีเก่ียวข�อง โดยการปฏิบัติราชการต�องสามารถให�บริการได�อย=างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล�วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร�างความเชื่อม่ันไว�วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต�องการของ
ประชาชนผู�รับบริการ และผู�มีส=วนได�ส=วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต=างกันได�อย=างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก�ไขหรือบรรเทาปIญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได� 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต=งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขH 
 5.2 เผยแพร=ประชาสัมพันธHให�ประชาชนทราบช=องทางในการร�องทุกขH/ร�องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู�บริหารพิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปIญหาตามความจําเป6น
และเร=งด=วน 
 5.4 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทรH – วันศุกรH ต้ังแต=เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช=องทางร�อง
ทุกขH/ร�องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 6.2 ทางโทรศัพทHหมายเลข 053-032128 ทางโทรสารหมายเลข 053-032129 
 6.4 ทางไปรษณียH 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 
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8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกขH/ร�องเรียน ประจําสัปดาหH/ประจําเดือน ทําให�เห็นว=าประชาชนได�มี
ส=วนร=วมในการสอดส=องดูแลสังคมและการอยู=ร=วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปtดโอกาสให�ประชาชนมีส=วนร=วมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร�องเรียน/ร�องทุกขH 
 9.3 แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส=งเสริมการปกครองท�องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร=วมกันของทุกภาคส=วนท่ีเก่ียวข�องในการส=งเสริมสนับสนุนให� ทุกหมู=บ�าน/ชุมชน             
มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให�หน=วยงาน
ภาครัฐ เทศบาลตําบลบ�านแปะ นําแผนชุมชนสู=การปฏิบัติ ซ่ึงเป6นกลไกสําคัญในการส=งเสริมการมีส=วนร=วมใน
การพัฒนาชุมชนและท�องถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม=บทชุมชน ประจําปcงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปcของเทศบาลตําบล
บ�านแปะประจําปc พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเข�าบรรจุไว�ในร=างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
ในปcถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดให�มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม=บทชุมชน 
ประจําปc พ.ศ. 2561 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานท่ีเป6นมาตรฐานสามารถนําไปใช�ประโยชนHในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก�ไขปIญหาของผู�นําชุมชน 
 3.3 เพ่ือให�ได�แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปcของเทศบาล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปIญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝzกให�ประชาชนได�ร=วมกระบวนการ ร=วมคิด ร=วมทํา ร=วมแก�ปIญหา และส=งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส=วนร=วม 
 3.6 เพ่ือให�ประชาชนมีส=วนร=วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให�มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล
บ�านแปะ สําหรับให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นให�ได�มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนาสี่ปcของเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู�จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน=วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข�าใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข�อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข�อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู�นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร=างแผนชุมชน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส=งให�กองวิชาการฯ และหน=วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให�ผู�บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให�มีการพิจารณาร=างแผนชุมชน จํานวน 20 หมู=บ�าน ระหว=าง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. มีข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได�มาตรฐานสําหรับใช�ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท�องถ่ิน 
 2. ได�รับทราบปIญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในแต=ละชุมชน 
 3. ได�แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปcเทศบาล 
 4. ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นและร=วมกันแก�ไขปIญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได�เข�ามามีส=วนร=วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได�มีส=วนร=วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ 
 

3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถิ่นสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข,ได�โดยสะดวก 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเปBนลายลักษณ,อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข, ได�

ทราบถึงการได�รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข, 
 

 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ เป6นส=วนงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
โดยตรงในการดูแลด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมให�แก=ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุ=งเน�นการบริการให�ประชาชนอยู=ในสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีเอ้ือต=อการดํารงชีวิตได�อย=างปกติสุข 
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แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจ�งเรื่องราวหรือร�องทุกขHอันมีลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีมีเหตุเดือดร�อน
รําคาญ เช=น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมจึงมีหน�าท่ีเร=งดําเนินการตรวจสอบและแก�ไข
เหตุเดือดร�อนรําคาญนั้นเพ่ือแก�ไขปIญหาให�ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือรับแจ�งปIญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได�แก�ไขปIญหาได�อย=างถูกต�องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป6นการบริการประชาชนให�อยู=ในสภาพแวดล�อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป6นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ี 

4. เป6าหมาย 
 รับแจ�งเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขHเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต=งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ (เจ�าหน�าท่ี
ภายในสํานักปลัดเทศบาล) 
 5.2 เผยแพร=ประชาสัมพันธHให�ประชาชนทราบช=องทางในการแจ�งเหตุเดือดร�อนรําคาญ 
 5.3 รับแจ�งโดยตรงหรือรับเรื่องผ=านศูนยHรับเรื่องราวร�องทุกขHเทศบาลบ�านแปะ 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขH และนําเรื่องเสนอต=อคณะผู�บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปIญหาตามความจําเป6นและเร=งด=วน 
 5.5 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 15 วัน นับแต=วันรับแจ�ง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทรH – วันศุกรH ต้ังแต=เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช=องทางร�อง
ทุกขH/ร�องเรียน ได�แก= 1) ไปรษณียH 2) โทรศัพทH 3) โทรสาร 4) เว็บไซตH 5) เฟสบุ�ค 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 
 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกขH/ร�องเรียนเหตุเดือดร�อนรําคาญเป6นประจําทุกเดือน ทําให�เห็นว=า
ประชาชนได�มีส=วนร=วมในการสอดส=องดูแลสังคมและการอยู=ร=วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปtดโอกาสให�ประชาชน
มีส=วนร=วมในการสอดส=องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเหตุเดือดร�อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ�งเหตุหรือ
ร�องเรียน/ร�องทุกขH 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข,รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต=งต้ังเจ�าหน�าท่ีในการรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกขH เป6นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน�าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต�องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช�อํานาจ โดยการเปtดโอกาสให�ทุกภาคส=วนได�รับทราบข�อเท็จจริง 
ข�อกฎหมายท่ีถูกต�อง และต�องเป6นธรรมกับทุกฝqาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร�องเรียนร�องทุกขHเสร็จ
แล�วให�แจ�งผู�ร�องรับทราบโดยเร็วไม=เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย=างเคร=งครัดลดปIญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติหน�าท่ีราชการอย=างถูกต�องโดยการนําข�อเสนอแนะจากหน=วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให�ผู�ร�องได�รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร�องเรียนร�องทุกขHและส=งเสริมภาค
ประชาชนร=วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป6าหมายการดําเนินการ 
 ผู�ร�องเรียนร�องทุกขHทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วเสร็จแจ�งผู�ร�องโดยเร็วไม=เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 การปฏิบัติหน�าท่ีราชการถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย เป6นธรรมกับทุกฝqาย 
 10.2 ใช�เป6นแนวทางปฏิบัติงานด�านการร�องเรียนร�องทุกขH 
 

3.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค,กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 
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โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู�บ�าน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาส่ีปVของเทศบาลตําบล   
บ�านแปะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข�อ ๕๐,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให�แกองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
หนังสือกรมส=งเสริมการปกครองส=วนท�องถ่ิน ด=วนท่ีสุด ท่ี ชม. ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม         
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑHการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององคHกรปกครองส=วน
ท�องถ่ิน และพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ=มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห=งชาติ แนวทางเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แผนระดับประเทศ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาท�องถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด�วยการจัดทํา
แผนขององคHกรปดครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 
ขณะเดียวกันเทศบาลจะได�ประชาสัมพันธHกิจกรรมต=างๆ ท่ีดําเนินการในรอบปcท่ีผ=านมา กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในอนาคต หรือประชาสัมพันธHกิจกรรมต=างๆ ท่ีดําเนินการในรอบปcท่ีผ=านมา กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
ในอนาคต หรือประชาสัมพันธHข�อมูลข=าวสารต=างๆ จากส=วนราชการท่ีเก่ียวข�อง จากเจ�าหน�าท่ีท่ีร=วมประชุม
ประชาคมในครั้งนี้เช=น งานภาษี งานพัฒนาชุมชน งานสงเคราะหH งานเกษตร งานสาธารณภัย งานสาธารณสุข 
เป6นต�น เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบอย=างท่ัวถึงและเข�าใจในกรายละเอียดอย=างถูกต�อง 
 การดําเนินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสี่ปcของเทศบาลตําบลบ�านแปะ และมีแนวทางดําเนินงาน
โดยบูรณาการความร=วมมือ เชื่อมโยงเครือข=ายการดําเนินงานกับส=วนราชการหรือหน=วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึง
ส=วนสําคัญในระดับล=าง ได�แก= หมู=บ�าน ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยคณะกรรมการหมู=บ�าน (กม) ส=วนองคHกร
ปกครองท�องถ่ินเป6นกลไกในระดับพ้ืนท่ี ได�แก= เทศบาลตําบลบ�านแปะ ทําหน�าท่ีเป6นพ่ีเลี่ยง และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการหมู=บ�าน(กม) ร=วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจอมทอง (หน=วยงานหลัก ใน
การจัดทําแผนพัฒนาหมู=บ�าน เพ่ือให�หน=วยงาน หรือองคHกรต=างๆ ได�นําไปใช�ในการวางแผนให�เกิดประโยชนHกับ
หมู=บ�าน 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะได�เล็งเห็นความสําคัญของการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู=บ�าน เพ่ือจะได�นํา
ปIญหาความต�องการ ความจําเป6นเร=งด=วนในเรื่องต=างๆ เป6นข�อมูลประกอบการพิจารณา และเสนอโครงการ
บรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปc (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ โดยดําเนินการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู=บ�าน และนําข�อมูลท่ีผ=านเวทีประชาคมของแต=ละหมู=บ�าน มาวิเคราะหHจุดอ=อน จุดแข็ง อุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาด�านต=างๆ ให�เกิดการพัฒนาในทิศทางท่ีถูกต�อง เป6นประโยชนHกับชุมชน และทําให�การ
จัดทําแผนเป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพต=อไป เทศบาลตําบลบ�านแปะ จึงได�จัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม เพ่ือ
รับทราบปIญหาความต�องการของประชาชนจาการจัดเวทีประชาคม นํามาใช�ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสี่ปc 

3. วัตถุประสงค, 
 2.1 เพ่ือทราบปIญหาและความต�องการของประชาชนในการนําไปพิจารณาแก�ปIญหาตรงกับความ
ต�องการของหมู=บ�าน 
 2.2 เพ่ือให�ประชาชนในชุมชนได�มีส=วนร=วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรHการพัฒนาแผนพัฒนาชุมชน
และแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือสนองต=อการแก�ไขปIญหาความต�องการของประชาชน 
 2.3 เพ่ือให�มีข�อมูลท่ีถูกต�องในการจัดทําแผน และนําไปใช�ได�จริง เกิดประโยชนHต=อประชาชน 
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4. เป6าหมาย 
 ตามแนวทางหนังสือกรมส=งเสริมการปกครองส=วนท�องถ่ิน ด=วนท่ีสุด ท่ี ชม ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันท่ี 
๒๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดรูปแบบการจัดทําประชาคมหมู=บ�าน โดยประกอบด�วย สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส=งเสริมสุขภาพระดับตําบล ผู�อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  ผู�แทนส=วนราชการ 
ผู�นําองคHกรประชาชน  กํานัน ผู�ใหญ=บ�าน ผู�ช=วยผู�ใหญ=บ�าน สารวัตรกํานัน สมาชิกสภาอาสาป�องกันฝqายพล
เรือน คณะกรรมการกองทุนหมู=บ�าน  อาสาพัฒนาชุมชน ชมรมผู�สูงอายุ องคHกรทางธุรกิจ สื่อมวลชน ผู�นํา
ชุมชนแพทยHประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ=มอาชีพต=างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม=น�อย
กว=า 600 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 5.2 กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดเวทีประชาคม 
 5.3 แจ�งผู�มีส=วนเก่ียวข�องทราบ,และประสานงานกลุ=มเป�าหมายเข�าร=วมเวทีประชาคม 
 5.4 จัดเวทีประชาคม 
 5.5 รวบรวม ปIญหา และความต�องการของประชาชนแต=ละหมู=บ�าน 
 ๕.๖ วิเคราะหHปIญหา และความต�องการของหมู=บ�าน 
 ๕.๗ รายงานผลการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ 2561 – 2561) 

7. งบประมาณ 
 10,000บาท 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ๑. ทราบถึงปIญหาและความต�องการของประชาชนสามารถใช�เป6นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ินได�อย=างมีทิศทาง 
 ๒. ประชาชนมีส=วนร=วมในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปc 
 ๓. การบริหารงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต�องการต=อ
ประชาชน และเกิดประโยชนHสูงสุดต=อชุมชน 
 

โครงการท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมประชาคมระดับตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข�อ ๕๐,พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให�แกองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
หนังสือกรมส=งเสริมการปกครองส=วนท�องถ่ิน ด=วนท่ีสุด ท่ี ชม. ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม       
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑHการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององคHกรปกครองส=วน
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ท�องถ่ิน และพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ=มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห=งชาติ แนวทางเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แผนระดับประเทศ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาท�องถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว=าด�วยการจัดทํา
แผนขององคHกรปดครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 
ขณะเดียวกันเทศบาลจะได�ประชาสัมพันธHกิจกรรมต=างๆ ท่ีดําเนินการในรอบปcท่ีผ=านมา กิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในอนาคต หรือประชาสัมพันธHกิจกรรมต=างๆ ท่ีดําเนินการในรอบปcท่ีผ=านมา กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
ในอนาคต หรือประชาสัมพันธHข�อมูลข=าวสารต=างๆ จากส=วนราชการท่ีเก่ียวข�อง จากเจ�าหน�าท่ีท่ีร=วมประชุม
ประชาคมในครั้งนี้เช=น งานภาษี งานพัฒนาชุมชน งานสงเคราะหH งานเกษตร งานสาธารณภัย งานสาธารณสุข 
เป6นต�น เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบอย=างท่ัวถึงและเข�าใจในกรายละเอียดอย=างถูกต�อง 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ จะได�นําปIญหา ความต�องการ มาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือความจําเป6น
เร=งด=วนในเรื่องต=างๆ ซ่ึงเป6นโครงการประกอบการพิจารณา และเสนอโครงการบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปc 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ เพ่ือให�ประชาชนได�เสนอโครงการกิจกรรมต=างๆ และเทศบาล
ดําเนินการรวบรวมกิจกรรมของหมู=บ�าน และนําข�อมูลท่ีผ=านเวทีประชาคมของแต=ละหมู=บ�านมาวิเคราะหH
จุดอ=อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาด�านต=างๆ ให�เกิดการพัฒนาในทิศทางท่ีถูกต�องเป6น
ประโยชนHกับชุมชน และทําให�การจัดทําแผนเป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพต=อไป 

3. วัตถุประสงค, 
 2.1 เพ่ือพิจารณาและรับรองโครงการท่ีผ=านการประชาคมหมู=บ�านเข�าสู=แผนพัฒนาสี่ปcของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 ๒.๒ เพ่ือให�ประชาชนในตําบลได�มีส=วนร=วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรHการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปcเพ่ือ
สนองต=อการแก�ไขปIญหาและความต�องการของประชาชน 
 ๒.๓ เพ่ือให�มีข�อมูลท่ีถูกต�องในการจัดทําแผน และนําไปใช�ได�จริง เกิดประโยชนHต=อประชาชน 

4. เป6าหมาย 
 ตามแนวทางหนังสือกรมส=งเสริมการปกครองส=วนท�องถ่ิน ด=วนท่ีสุด ท่ี ชม ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันท่ี 
๒๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดรูปแบบการจัดทําประชาคมหมู=บ�าน โดยประกอบด�วย สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส=งเสริมสุขภาพระดับตําบล ผู�อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  ผู�แทนส=วนราชการ 
ผู�นําองคHกรประชาชน  กํานัน ผู�ใหญ=บ�าน ผู�ช=วยผู�ใหญ=บ�าน สารวัตรกํานัน สมาชิกสภาอาสาป�องกันฝqายพล
เรือน คณะกรรมการกองทุนหมู=บ�าน  อาสาพัฒนาชุมชน ชมรมผู�สูงอายุ องคHกรทางธุรกิจ สื่อมวลชน ผู�นํา
ชุมชนแพทยHประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ=มอาชีพต=างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม=น�อย
กว=า 600 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 5.2 กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดเวทีประชาคม 
 5.3 แจ�งผู�มีส=วนเก่ียวข�องทราบ,และประสานงานกลุ=มเป�าหมายเข�าร=วมเวทีประชาคม 
 5.4 จัดเวทีประชาคม 
 5.5 รวบรวม ปIญหา และความต�องการของประชาชนแต=ละหมู=บ�าน 
 ๕.๖ วิเคราะหHปIญหา และความต�องการของหมู=บ�าน 
 ๕.๗ รายงานผลการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ 2561 – 2561) 

7. งบประมาณ 
 10,000บาท 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ๑. ได�รับแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหว=างแนวทางการดําเนินงานต=างๆท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส=งผล
ท้ังในเชิงสนับสนุน และเป6นอุปสรรคต=อกัน เพ่ือให�ทางเทศบาลนํามาตัดสินใน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใช�ทรัพยากรการบริหารงาน อย=างมีประสิทธิภาพเพ่ือให�เกิดประโยชนHสาธารณะสูงสุด 
 ๒. ประชาชนได�ร=วมคิด และพิจารณาตัดสินใจ และร=วมกันปฏิบัติกิจกรรมต=างๆ ท่ีมีต=อการบริหาร
กิจการของเทศบาล เพ่ือผลประโยชนHของประชาชน 
 ๓. ทําให�เป�าหมายท่ีกําหนดไว�มีความชัดเจน และช=วยการปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ=งตรงไปสู=
จุดมุ=งหมายท่ีกําหนดไว�ได�สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต=อประชาชน 
 
 โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนและประเมินยุทธศาสตร,การพัฒนาส่ีปV 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรHการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปc แผนดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลการ
จัดทําแผนในแต=ละปcนั้น มีข้ันตอนการจัดทําแผนต=างๆ ท่ีคล�ายกัน  ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านแปะได�กําหนด
วิสัยทัศนH พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรH เป�าประสงคH ตัวชี้วัด เป�าหมาย กลยุทธHและแผนงาน/โครงการ และ
กระจายยุทธศาสตรHสู=การดําเนินงานของแต=สํานัก/กอง เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานให�สอดคล�องกัน
ตามลําดับ หลังจากนั้นจึงกําหนดแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ และงบประมาณ เพ่ือการดําเนินการให�บรรลุ
เป�าหมายท่ีต้ังไว�  ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านแปะได�แต=งต้ังคณะกรรมการ รวม 3 คณะ ได�แก= คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือทําหน�าท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนา  จัดทําร=างแผนพัฒนาเทศบาล  พิจารณาร=าง
แผนพัฒนา ให�ความเห็นชอบ และพิจารณาให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามประเมินผลแผน รวมถึงการดําเนิน
กิจกรรมต=างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล ให�มีความสอดคล�องและเป6นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถบูรณาการยุทธศาสตรHระหว=างนโยบายของเทศบาลและหน=วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และท่ีสําคัญ
คือการเชื่อมโยงไปสู=การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักการ สามารถสร�างความสมดุล ในการบริหาร
ยุทธศาสตรHท่ัวท้ังองคHกร และความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารงาน และการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแก=บุคลากรให�ปรับตัวสู=การเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการจัดการ
ยุทธศาสตรHนั้น  มีความเพียงพอแล�วท่ีจะเกิดเป6นคุณค=าอย=างสูงสุดและเกิดผลสัมฤทธิ์  
 การพัฒนาองคHกรให�มีความเข�มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล  จําเป6นต�องมี
การยกระดับความพร�อมในหลายๆ ด�าน ท้ังบุคลากร งบประมาณ และประสิทธิภาพการบริการ นั้นคือความ
พร�อมดังกล=าวจะเกิดข้ึนได�เทศบาลตําบลบ�านแปะ ต�องวางระบบบริหารยุทธศาสตรHท่ีได�คุณภาพอย=างแท�จริง 
แล�วพัฒนาอย=างต=อเนื่องเพ่ือมุ=งไปสู=ความเข�มแข็งในอนาคต 
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ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนและประเมิน
ยุทธศาสตรHการพัฒนาสี่ปc  เพ่ือจัดการประชุม แลกเปลี่ยน หารือ วิเคราะหHโครงการ ประเมินผลโครงการและ
ทบทวนการดําเนินงานตลอดท้ังปc และข�อเสนอแนะต=างๆ ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ให�
สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ รวมถึงระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง 

3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือจัดการประชุมของคณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยน หารือ วิเคราะหHโครงการ ประเมินผลโครงการ
และทบทวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการทํางาน และให�ข�อเสนอแนะต=างๆ ในการบริหารงานของเทศบาล   

4. เป6าหมาย 
 - คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแปะ   

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  วิเคราะหHโครงการ ประเมินผลโครงการและ
ทบทวนการดําเนินงานตลอดท้ังปc  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ 2561 – 2561) 

7. งบประมาณ 
 10,000 บาท 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. ยุทธศาสตรHแนวทางการพัฒนาของตําบลบ�านแปะมีประสิทธิภาพ และเป6นเครื่องมือท่ีใช�สําหรับ
การวัดผลการดําเนินงาน 

2. บุคลากรมีความพร�อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารจัดการยุทธศาสตรHให�เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

3. เทศบาลตําบลบ�านแปะ มีระบบ และกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตรH และงบประมาณท่ี
สอดคล�องกับการปฏิบัติงาน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได�อย=างเป6นระบบ 
 

3.3.2 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
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3.3.3 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด�วยกรมส=งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดให�เทศบาลในฐานะองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินต�อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป6นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว=าสัมฤทธิ์ผลตามเป�าหมายหรือไม= ตลอดจนเป6นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลท่ีได�
จากการประเมินมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ส=งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต=างๆ ของเทศบาล
ต=อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห=งพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑH
และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธH 2548 เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ ประจําปcงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เพ่ือให�การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะมีการขับเคลื่อนอย=างเป6นรูปธรรม 
ซ่ึงจะส=งเสริมให�เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ือประโยชนHสุขของประชาชนโดยใช�วิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส=วนร=วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปtดเผยข�อมูลข=าวสาร โดยให�เป6นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได�อย=างถูกต�องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให�เกิดกระบวนการมีส=วนร=วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ�านแปะและเป6นการเฝ�าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบล   
บ�านแปะ 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให�เป6นไปตามนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ินเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับส=วนราชการและหน=วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรวบรวมข�อมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธHการดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแต=งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คน ประกอบด�วย 
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  (1) ผู�แทนชุมชนองคHกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู�แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผู�ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป6นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน�าสํานักปลัด     เป6นผู�ช=วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน�าฝqายบริหารท่ัวไป    เป6นผู�ช=วยเลขานุการ 
 ให�คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะตามหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะปcละ 2 ครั้งเป6นอย=างน�อยแล�วเสนอผล
การประเมินให�เทศบาลตําบลบ�านแปะทราบ เพ่ือนําผลท่ีได�จากการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงแก�ไข ส=งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต=างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล     
บ�านแปะสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปc 
 4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการให�เป6นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน=วยงานต=างๆของเทศบาลตําบล
บ�านแปะพร�อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล�วรายงานให�ผู�บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก�ไขต=อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปcท่ีผ=านมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค,กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดินกําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน ว=าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให�หน=วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได�กําหนดไว� รายงานต=อผู�กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน อย=างน�อยปcละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นปcงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติถูกต�องและเป6นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดินกําหนด เป6นประจําทุกปc 

3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคHกรของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให�นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต=อผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ=นดิน ตามกําหนด 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ส=วนราชการทุกหน=วยงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส=วนราชการทุกหน=วยงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต=งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคHกร 
 2. แต=งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน=วยงานย=อย 
 3. ผู�บริหารมีหนังสือแจ�งให�ทุกส=วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน=วยงานย=อย ดําเนินการประเมิน
องคHประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคHกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข�อ 6 ระดับองคHกร และนําเสนอผู�บริหาร พร�อมจัดส=งรายงาน
ให�ผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป�องกันและลดความเสี่ยงต=อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนHสูงสุดต=อองคHกรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคมุภายในให�ผู�กํากับดูแล 

 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป6นกลไกท่ีสําคัญและเป6นเครื่องมือในการบริหารงานในหน=วยงานไม=ว=าจะ
เป6นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ= ระบบการควบคุมภายในจะช=วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน=วยงานให�อยู=ในระดับท่ียอมรับได�ซ่ึงจะทําให�ปฏิบัติงานและการจัดการของหน=วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคH  ในอดีตท่ีผ=านมาการบริหารงานของหน=วยงานภาครัฐ ได� มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให�ใช�เป6นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู=ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข�อหารือต=างๆ โดยส=วนใหญ= จะเน�นไปท่ีการควบคุมด�านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให�
ถูกต�องตามระเบียบหรือกฎเกณฑH ท่ีทางราชการกําหนดไว� ซ่ึงไม=ครอบคลุมถึงการจัดการด�านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด�านการเงินและบัญชีในหน=วยงาน จึงไม=สามารถสะท�อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน=วยงานได� ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป6นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด�านและสามารถ
สะท�อนภาพให�เห็นเป6นองคHรวมของหน=วยงานนั้นๆ ว=ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม=
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม=ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป6นช=องทางรั่วไหลทําให�เกิด
ความเสียหายในหน=วยงานและการดําเนินงานไม=สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส=วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน�าท่ี
และมอบหมายงานในหน=วยงานไม=เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให�บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม=มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน=วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให�ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล=าวทันสมัยอยู=เสมอ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะพิจารณาแล�วเห็นว=าเพ่ือให�องคHกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให�เป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน=วยงานจึงได�กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบ�านแปะข้ึน 
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3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให�การใช�ทรัพยากรเป6นไป
อย=างประหยัดและคุ�มค=า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ�อนหรือไม=จําเป6น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด�านการเงินหรือด�านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให�มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�องครบถ�วนและเชื่อถือได� สร�างความม่ันใจแก=
ผู�บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 3.3 เพ่ือให�บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข�อตกลง ระเบียบข�อบังคับ
ต=างๆ ของหน=วยงานอย=างถูกต�องและครบถ�วน 

4. เป6าหมาย 
 เพ่ือให�การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน=วยงาน อีกท้ังยังเป6นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน=วยงานให�อยู=ในระดับท่ียอมรับได�    
ซ่ึงจะทําให�การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน=วยงานบรรลุตามวัตถุประสงคH 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต=งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ=นดินว=าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย=างต=อเนื่องเพ่ือให�การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแปะ
เป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให�คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข�อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต=างๆ ให�นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ
ทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ/ 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน�วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ประโยชน,ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. การดําเนินงานของหน=วยงานบรรลุวัตถุประสงคHท่ีวางไว�อย=างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช�ทรัพยากรเป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ�มค=า 
 3. มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�อง ครบถ�วนและเชื่อถือได� สามารถนําไปใช�ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน=วยงานเป6นไปอย=างมีระบบและอยู=ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีวางไว� 
 5. เป6นเครื่องมือช=วยผู�บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย=างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข�อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร�อยละ 80 ได�ดําเนินการแก�ไข 
 10.3 ร�อยละของหน=วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
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 10.4 มีการจัดการความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร�อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน ว=าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. 2544 กําหนดให�เทศบาลตําบลบ�านแปะในฐานะหน=วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช�
มาตรฐานการควบคุมภายในเป6นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต=างๆ ของหน=วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต=อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน ผู� กํากับดูแลอย=างน�อยปcละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปcงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคHเพ่ือสร�างความม่ันใจอย=างสมเหตุสมผลว=าการดําเนินงานของหน=วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงคHของการควบคุมภายในด�านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยHสิน การป�องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล       
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน=วยรับตรวจ ด�านความเชื่อถือได�ของรายงานทางการเงิน และด�านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว=าจะมีและจัดให�มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป�องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และ
ให�สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคHของการควบคุมภายใน จึงได�กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ส=วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป�องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล         
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน=วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให�มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส=วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต=อคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดิน ผู�กํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพ่ือเป6นการเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให� เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส=วนราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะ (ระดับ
องคHกร) จัดส=งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให�ทุกส=วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส=วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว=างปc 
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 6.2 หัวหน�าส=วนราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการต=อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส=วนราชการ (ระดับส=วนย=อย) 
 6.3 หัวหน�าส=วนราชการของเทศบาลตําบลบ�านแปะรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร�อมปIญหาอุปสรรคต=อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต=ละส=วนราชการว=ามีความเพียงพอหรือไม= หรือ
จะต�องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต=อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต=อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ=นดิน  ผู�กํากับดูแลอย=างน�อยปcละหนึ่งครั้งภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นปcงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ส=วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต=อคณะกรรมการตรวจเงินแผ=นดินผู�
กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช�องทางที่สามารถดําเนินการได� 

4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต�งตัง้ โอน ย�ายข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง 

4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ�ายเงิน การหาประโยชน,จากทรัพย,สินของทางราชการ 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม : “การรายงานผลการใช�จ�ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด�านการคลังเป6นการทํางานท่ีต�องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต�องอยู=ในกรอบ และต�องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง ประชาชนหรือ
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ผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจสร�างความสะดวกให�แก=ประชาชนมากท่ีสุดถูกต�องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข�อเท็จจริง ไม=มีข�อผิดพลาดบริการด�วยความเสมอภาคกัน ไม=เลือกปฏิบัติเสริมสร�างความโปร=งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร=งใสไม=เกิดการทุจริตคอรHรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปร=งใส สามารถตรวจสอบได� รายงานการเงินจากหน=วยงานภายในและภายนอกไม=พบข�อบกพร=อง              
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปtดเผยข�อมูลอ่ืนต=อประชาชน 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�เกิดความโปร=งใสสามารถตรวจสอบได� 
 3.2 การใช�งบประมาณอย=างคุ�มค=าและเปtดโอกาสให�ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได� 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต�องทําอย=างเปtดเผยสามารถตรวจสอบได� จึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไขการ
ทํางานขององคHกรให�มีความโปร=งใส สามารถเปtดเผยข�อมูลข=าวสาร เปtดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต�องได� 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ  

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด�วยการรับเงิน การเบิก
จ=ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม โดยเปtดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะภายในเก�าสิบวันนับแต=
วันสิ้นปc และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส=งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล=าวโดยเปtดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด�านการเงินการคลังและงบประมาณอย=างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ=ายถูกต�อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร�างการมีส=วนร=วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู�รับบริการ 
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4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะเห็นถึงประโยชนHจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส=วนร=วมตามเจตนารมณH
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ=นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว=า
ด�วยหลักเกณฑHการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรHการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�ดําเนินการส=งเสริมการมีส=วนร=วมของประชาชน โดยการ
กําหนดให�มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส=วนร=วมโดยผ=าน
ช=องทางหรือกลไกในการร=วมเป6นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลตําบลทุกข้ันตอน 
ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได�รับข�อมูลข=าวสารและแสดงความคิดเห็น ได�เรียนรู�การ
บริหารราชการแบบมีส=วนร=วมหรือการบริหารราชการในระบบเปtดจากการปฏิบัติจริง ส=วนเทศบาลตําบล
สามารถพัฒนาระดับการเปtดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส=วนร=วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ�นการปรับเปลี่ยน
สู=การบริหารราชการท่ีเปtดเผย โปร=งใส เน�นการมีส=วนร=วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการและเพ่ือประโยชนHของประชาชนเป6นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให�ตัวแทนภาคประชาชนมีส=วนร=วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�าง ของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ  
 3.2 เพ่ือป�องกันการทุจริตในด�านท่ีเก่ียวข�องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบ�านแปะให�เกิดการ
พัฒนาได�อย=างคุ�มค=า 

4. เป6าหมาย 
 ตัวแทนหมู=บ�านในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข�าร=วมเป6น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ได�แก= กรรมการตรวจการจ�าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต=งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว=าด�วยการพัสดุ
ขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได�กําหนดให�มีการแต=งต้ังให�มีผู�แทน
ชุมชนเข�าร=วมเป6นกรรมการ แต=เทศบาลตําบลบ�านแปะให�ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข�าร=วมตรวจสอบ
เพ่ือให�การดําเนินงานเป6นไปอย=างซ่ือตรง โปร=งใส โดยตัวแทนชุมชนไม=ต�องร=วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�ความเข�าใจแก=คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ�างทุกครั้ง เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและตรวจการจ�างอย=าง
ละเอียดและถูกต�อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลลัพธ, 
 การจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความโปร=งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร=วมตรวจสอบ
และไม=เกิดปIญหาการทุจริตคอรHรัปชัน 
 

4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถิ่น 

4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถิ่นให�มคีวามรู� ความเข�าใจในการ
ปฏิบัติหน�าที่ให�เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�องได�กําหนดไว� 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ กฎหมายท�องถ่ิน ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑHต=างๆ ท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินได�รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต�องรู�และยึดเป6น
แนวทางการปฏิบัติหน�าท่ี การดําเนินการอย=างเคร=งครัด ปIญหาท่ีเกิดข้ึนเป6นประจําไม=ได�เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณH หรือขาดความรู� กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑHต=างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท=านั้น หากแต=เกิดจากความรู�ความเข�าใจ
หรือการตีความข�อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑH เง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องอย=างผิดๆ ส=งผลให�สมาชิกสภาท�องถ่ิน
และผู�บริหารท�องถ่ิน โดยเฉพาะผู�บริหารท�องถ่ินต�องตกเป6นผู�กระทําผิดกฎหมาย ก=อให�เกิดความเสียหายแก=
องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน และทําให�การแก�ไขปIญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท�องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส=งผลให�การพัฒนาขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินต�องล=าช�า เพราะไม=ตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนอย=างแท�จริง จากปIญหาดังกล=าวข�างต�น จึงจําเป6นท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินต�องมี
ความรู� ความเข�าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑHต=างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข�องกับการบริหารงานของ
องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน อันมีผลให�เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต=อองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินไม=ต�องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ เพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว=าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยHสินและหนี้สิน มีความรู�ความเข�าใจมิให�ดําเนินกิจการท่ีเป6นการขัดกันระหว=าง
ประโยชนHส=วนบุคคลและประโยชนHส=วนรวมตามมาตรา 100 แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด�วยการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู�ความเข�าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยHสินหรือประโยชนHอ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดเทศบาล จึงได�จัดทําโครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ 
กฎหมายท�องถ่ิน ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
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3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะเพ่ิมพูนความรู�ความเข�าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว=าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยHสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความรู�ความเข�าใจมิให�ดําเนินกิจการท่ี
เป6นการขัดกันระหว=างประโยชนHส=วนบุคคลและประโยชนHส=วนรวมตามมาตรา 100 แห=งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความรู�ความเข�าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยHสินหรือประโยชนHอ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห=งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหารเทศบาลตําบลบ�านแปะ จํานวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะจํานวน 12 
คน รวม 17 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธHโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให�แก=ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข�ารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมให�ความรู�โดยวิทยากร พร�อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ ได�เพ่ิมพูนความรู�ความเข�าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว=าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยHสินและหนี้สิน 
 10.3 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความรู�ความเข�าใจมิให�ดําเนินกิจการท่ีเป6น
การขัดกันระหว=างประโยชนHส=วนบุคคลและประโยชนHส=วนรวมตามมาตรา 100 แห=งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 10.4 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีความรู�ความเข�าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยHสินหรือประโยชนHอ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห=ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต=อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด�วยเหตุผลดังกล=าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู�ของสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความพร�อมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการให�แก=ชุมชนจึงเป6นเรื่องท่ีสําคัญอย=างยิ่ง ประกอบกับการให�การศึกษาอบรมเป6นสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะได�ดําเนินการ เพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�และทักษะด�านการ
ปกครองส=วนท�องถ่ิน มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ี รวมถึงมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบข�อ
กฎหมายต=างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับท�องถ่ินด�วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู�ไปใช�ให�เป6นประโยชนHต=อการ
ปฏิบัติหน�าท่ีได�อย=างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�มีการจัดส=งสมาชิกสภาท�องถ่ินให�เข�ารับการฝzกอบรมและศึกษาดู
งานอยู=เสมอ เพ่ือเป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคHกร พัฒนาท�องถ่ิน   
ให�ท�องถ่ินมีความเจริญก�าวหน�า 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือสร�างการเรียนรู�และประสบการณHการทํางานให�กับสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความเข�าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน�าท่ี 
 3.2 เพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เป6นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส=งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท�องถ่ินได�อย=างถูกต�อง 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะจํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลบ�านแปะและหน=วยงานท่ีจัดฝzกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝqายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝzกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะและ
หน=วยงานภายนอก เพ่ือเป6นข�อมูลในการจัดส=งสมาชิกสภาท�องถ่ินเข�ารับการอบรมหรือร=วมประชุมสัมมนา
แล�วแต=กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร�อยแล�ว ดําเนินการเสนอผู�บังคับบัญชาเพ่ือส=ง
สมาชิกสภาท�องถ่ินเข�ารับการฝzกอบรม หรือเข�าร=วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝzกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ�งให�สมาชิกสภาท�องถ่ินผู�ผ=านการฝzกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝzกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ=านนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 
 6.4 ฝqายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝzกอบรมของสมาชิกสภาท�องถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 600,000บาท 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลลัพธ, 
 10.1 สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�ความเข�าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน�าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท�องถ่ินได�รับการเรียนรู�และประสบการณHการทํางานใหม=ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท�องถ่ินเป6นไปอย=างถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลบ�านแปะจํานวน 12 ราย ได�รับการฝzกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

4.3.2 ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถิ่นให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ'าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝTกใฝ'
ฝ'ายใด 
 โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ'าย
บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส=งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝqายบริหาร เป6นกลไก
สําคัญท่ีใช�สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝqายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปIจจุบัน
องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป6นของตนเอง แต=ถึงแม�จะเป6นอิสระ 
ส=วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต=างๆ ขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินให�เป6นไปโดยความ
เรียบร�อยและถูกต�อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร=วมกัน นอกจากจะทําให�เทศบาลตําบลบ�านแปะมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส=วนร=วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร�างความน=าเชื่อถือให�กับองคHกร สามารถนําไปสู=
ความโปร=งใสในเทศบาลตําบลบ�านแปะและลดการทุจริต 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�ดําเนินกิจกรรมส=งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝqายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท�องถ่ินในการเป6นหน=วยตรวจสอบ     
โดยให�สมาชิกสภาร=วมเป6นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�านแปะเพ่ือให�การปฏิบัติงาน
โปร=งใสและสามารถตรวจสอบได� อีกท้ังยังเป6นการช=วยลดปIญหาการทุจริตได� 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝqายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให�เกิดความโปร=งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได� 
 3.3 สมาชิกสภาท�องถ่ินเข�าใจบทบาท หน�าท่ีของตนเองมากข้ึน 
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4. เป6าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะจํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคู=มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินใช�สําหรับการประชุม 
 6.2 แต=งต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินเป6นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต=างๆ เช=น การจัดซ้ือจัด
จ�างโครงการต=างๆ การแปรญัตติร=างเทศบัญญัติประจําปc การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท�องถ่ินต้ังกระทู�ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลลัพธ, 
 10.1 สมาชิกสภาท�องถ่ินเข�าใจบทบาทหน�าท่ี และร=วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝqายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต=างๆ มีความโปร=งใส ตรวจสอบได� 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส=งเสริมและการพัฒนาความเข�มแข็งขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน เก่ียวข�องกับหลาย
องคHประกอบ และหลายฝqายโดยเฉพาะอย=างยิ่งบุคลากรท�องถ่ิน อันได�แก= ฝqายบริหารและฝqายสภาขององคHกร
ปกครองส=วนท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝqายข�าราชการองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน บุคลากรเหล=านี้มีบทบาท
และต�องทําหน�าท่ีของตนอย=างเข�มแข็ง เพ่ือเสริมสร�างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส=วนร=วมโดยให�มี
กระบวนการสอดคล�องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก�ไข
ปIญหาภายในตําบลและตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ=วงดุลอํานาจระหว=างฝqายสภา
กับฝqายบริหาร และท่ีสําคัญส=งเสริมการมีส=วนร=วมในการเสนอแก�ปIญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบล 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท�องถ่ิน เก่ียวกับการมีส=วนร=วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได�ดําเนินกิจกรรมการมีส=วนร=วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท�องถ่ินในเรื่องต=างๆ เพ่ือ
เป6นการส=งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความเข�มแข็งในการใช�อํานาจหรือปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
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3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป6นการส=งเสริมให�สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส=วนร=วม
ในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป6นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝqายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป6นการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน 

4. เป6าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแปะจํานวน 12 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต=งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเป6นคณะกรรมการร=วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต=างๆ เช=น  
 - แต=งต้ังคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ=ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร= เพ่ือ
ร=วมติดตามและตรวจเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร= จํานวน 11 คน 
 - แต=งต้ังเป6นคณะกรรมการศูนยHยุติธรรมชุมชน ร=วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน 
 - แต=งต้ังเป6นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข�เลือดออก จํานวน  22 คน 
 - แต=งต้ังเป6นคณะกรรมการศูนยHพัฒนาเด็กเล็กก=อนวัยเรียน จํานวน 3 ศูนยH รวม 6 คน 
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีได�รับการแต=งต้ัง เข�าร=วมปฏิบัติหน�าท่ีนําข�อมูลแจ�งในท่ีประชุมสภา
เทศบาลตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส=วนท่ีประชาชนได�รับความเดือดร�อนและต�องการของ
ประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ผลลัพธ, 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแปะเป6นไปอย=างต=อเนื่อง ตอบสนองความต�องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วน
เพ่ือต�อต�านการทุจริต 

4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ6าระวังการทุจริต 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ6าระวังการคอร,รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรHรัปชัน หมายถึง การใช�ตําแหน=งหน�าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนHส=วนตัวหรือผลประโยชนH

ของพวกพ�อง โดยมิชอบด�วยกฎหมายและศีลธรรม เจ�าหน�าท่ีของรัฐมีหน�าท่ีรักษาผลประโยชนHของส=วนรวม
หากใช�ตําแหน=งหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนHส=วนตัวหรือพวกพ�อง ก็ถือว=ามีการกระทํา
คอรHรัปชันการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑH และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล�องกับเกณฑHคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ=งเน�นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน=วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให�การบริหารราชการเป6นไปอย=างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให�
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว�วางใจในการบริหารราชการแผ=นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค, 
 สนับสนุนให�ภาคประชาชนร=วมกันเฝ�าระวังการคอรHรัปชันขององคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเรื่องการคอรHรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป6นคณะกรรมการเฝ�าระวังการคอรHรัปชันของ
องคHกรปกครองส=วนท�องถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู� ความเข�าใจเรื่องการคอรHรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรHรัป
ชันได� 
 10.2 มีการมอบหมายให�คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป6นหน=วยเฝ�าระวังการคอรHรัปชันใน
ระดับเทศบาล 



�	� 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

 โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการป6องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให�เทศบาลมี
ภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องเป6นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน โดยใช�วิธีบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึง
การมีส=วนร=วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง         
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปtดเผยข�อมูลข=าวสาร ท้ังนี้ ให�เป6นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับว=าด�วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว=าด�วยหลักเกณฑHการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ=งเน�นในการสร�างจิตสํานึก 
ค=านิยม การบูรณาการ การสร�างความเข�มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ปIญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรHรัปชันสามารถเกิดข้ึนได�ในทุกวงการ ไม=ว=าจะเป6นวงการระดับท�องถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านแปะมีภารกิจหน�าท่ีในการบริหารราชการท�องถ่ินให�มีความก�าวหน�า
เจริญรุ=งเรือง โดยการมีส=วนร=วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร=วมกัน
พัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท�องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคHกรปกครองส=วน
ท�องถ่ินจะพัฒนาให�เจริญก�าวหน�าได�นั้น จําเป6นจะต�องมีองคHประกอบหลายๆ ด�าน ในการร=วมกันพัฒนาท�องถ่ิน 
ในการนี้ การมีเครือข=ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร=วมมือกันพัฒนาท�องถ่ิน จึงเป6นสิ่งจําเป6นโดยเฉพาะเครือข=าย
ด�านการป�องกันการทุจริตคอรHรัปชัน ซ่ึงเป6นการเปtดโอกาสให�ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได�มีส=วนร=วมในการเป6นเครือข=ายร=วมกับเทศบาลตําบลบ�านแปะในการร=วมคิด ร=วมพิจารณา        
ร=วมตัดสินใจ ร=วมทํา ร=วมรับผิดชอบ และร=วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการทุจริตคอรHรัปชันในท�องถ่ิน 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะพิจารณาแล�วเห็นว=า การมีเครือข=ายดังกล=าวเป6นสิ่งจําเป6น จึงได�จัดทํา
มาตรการส=งเสริมและพัฒนาเครือข=ายด�านการป�องกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส=งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือข=ายด�านการป�องกันการทุจริตให�มีความเข�มแข็ง 

3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือสร�างแกนนํา แนวร=วมและเครือข=ายในการรักษาผลประโยชนHของท�องถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคHความรู�ให�กับทุกภาคส=วน ให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปIญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให�เกิดความร=วมมือร=วมใจในการป�องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

4. เป6าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ
เข�ามามีส=วนร=วมในการเป6นเครือข=ายด�านการป�องกันการทุจริตร=วมกับเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต=งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร=วมเป6นเครือข=ายด�านการ
ป�องกันการทุจริตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 2. จัดทําฐานข�อมูลบุคคล องคHกร ส=วนราชการ และองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินทุกแห=งบริเวณ
ใกล�เคียง โดยการลงทะเบียนการเข�าร=วมเป6นเครือข=าย 
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 3. เปtดโอกาสให�เครือข=ายท่ีได�รับการแต=งต้ังมีส=วนร=วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล     
บ�านแปะในการร=วมคิด ร=วมพิจารณา ร=วมตัดสินใจ ร=วมทํา และร=วมรับผิดชอบ ร=วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการ
ทุจริต 
 4. ส=งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�กับเครือข=ายในการร=วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกข�อตกลง (MOU) ร=วมกันระหว=างเทศบาลตําบลบ�านแปะกับบุคคล องคHกร ส=วนราชการ 
และองคHกรปกครองส=วนท�องถ่ินท่ีเข�าร=วมเป6นเครือข=าย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม=ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 1. ทําให�เกิดแกนนํา แนวร=วมและเครือข=ายในการรักษาผลประโยชนHของท�องถ่ิน 
 2. ทําให�ทุกภาคส=วนมีความรู� ก=อให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปIญหาการทุจริต 
 3. ทําให�เกิดความร=วมมือร=วมใจในการป�องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
 
โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป6ายประชาสัมพันธ,กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปIญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน=วยงานภาครัฐได�ส=งผลเสียหายกับประเทศชาติอย=างมาก จําเป6นท่ีทุก

ภาคส=วนในสังคมจะต�องตระหนักและร=วมกันแก�ไขจัดการปIญหา โดยการเข�าไปมีส=วนร=วมเป6นเครือข=ายในการ
ขับเคลื่อนต=างๆ ให�เกิดการเฝ�าระวัง ป�องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ�นให�ทุกภาคส=วนในจังหวัดได�
ตระหนักถึงปIญหาการทุจริตคอรHรัปชันและมีส=วนร=วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนมีส=วนร=วมในการป�องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณHในการแก�ไขปIญหาการทุจริต 

4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป�ายประชาสัมพันธH 
 6.2 ปtดประกาศประชาสัมพันธH ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 6.3 จัดเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบรับแจ�งเหตุทางโทรศัพทH 
 6.4 บันทึกเรื่องร�องเรียน ร�องทุกขH 
 6.5 เสนอผู�บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปc (ปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 200,000 บาท 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ, 
 10.1 จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 

 
 


