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คำนำ 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบการเมือง  การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ  มีวินัย  
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบล บ้านปล้อง  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  
พ.ศ. 2๕๖๑ – ๒๕๖๔  ของเทศบาลตำบล  บ้านปล้องขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบล    
บ้านปล้อง  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ 
๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 

 
 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้ น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  
           

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
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ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ ไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)          
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
   2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
   5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  



ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

 



6
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

1.  การสร้าง 1.1  การสร้างจิตส านึก 1.1.1  สร้างจิตส านึกและความ
สังคมท่ีไม่ทน และความตระหนักแก่ ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
ต่อการทุจริต บุคลากรท้ังข้าราชการ อ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุข

การเมืองฝ่ายบริหาร แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
ข้าราชการการเมือง              (1)  โครงการบริหารงานตามหลัก 10,000 10,000 10,000 10,000
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ ธรรมาภิบาล
ฝ่ายประจ าของ (2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000
องค์กรปกครอง จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ส่วนท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 10,000 10,000 10,000 10,000
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

1.1.2  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
(1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 0 0 0 0
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(2) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ 0 0 0 0
ด้านการต่อต้านการทุจริต

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
(2) มาตรการ“จัดท าคู่มือการป้องกัน 10,000 10,000 10,000 10,000
ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ส่วนท่ี  2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (  พ.ศ.  2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

1.2 การสร้างจิตส านึก 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความ
และความตระหนัก ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
แก่ประชาชน (1)  โครงการเสริมสร้างค่านิยม 10,000 10,000 10,000 10,000
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
(1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 10,000 10,000 10,000 10,000
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 '(2) โครงการจัดเก็บภาษีและ 20,000 20,000 20,000 20,000
พัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตส านึก (1)  โครงการสร้างอาชีพ  100,000 100,000 100,000 100,000
และความตระหนัก สร้างรายได้  ตามแนวทาง
แก่เด็กและเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง

1.3.1  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต
(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 20,000 20,000 20,000 20,000
สังคมให้เด็กและเยาวชนของ
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง
 (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
1.3.2  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
(1) โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 20,000 20,000 20,000 20,000
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็กและเยาวชน
(2) โครงการล้อมรักครอบครัวอบอุ่น  30,000 30,000 30,000 30,000
ชุมชนเข้มแข็ง
1.3.3  สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
(1) โครงการปลูกจิตส านึกในการ 0 0 0 0
คัดแยกขยะให้แก่เด็กและเยาวชน
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

มิติท่ี  1 รวม                 3          มาตรการ 260,000 260,000 260,000 260,000
                1        กิจกรรม
                11        โครงการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจ านง (1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน 0 0 0 0
ราชการเพ่ือ ทางการเมืองในการ การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ป้องกันการ ต่อต้านการทุจริตของ ส่วนท้องถ่ิน
ทุจริต ผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้าง 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการ
ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติราชการ คุณธรรม  ท้ังในเร่ืองการบรรจุ

แต่งต้ัง  โยกย้าย  โอน  เล่ือนต าแหน่ง
เงินเดือน  และการมอบหมายงาน
(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใส 0 0 0 0
ในการบริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย 0 0 0 0
ของนายก   ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการ
ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน  งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่าย 0 0 0 0
เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”
(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผน 0 0 0 0
และกระบวนการจัดหาพัสดุ”
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส 0 0 0 0
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 0 0 0 0
ด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง

ส่วนท่ี  2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (  พ.ศ.  2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

2.2.3.สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ 0 0 0 0
และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
(2) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจ 20,000 20,000 20,000 20,000
ของผู้รับบริการ
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ 0 0 0 0
ติดต่อราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ 0 0 0 0
การบริการประชาชน”

2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิ ข้ันตอน 
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ  และระยะเวลาการด าเนินการบริการ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม ประชาชน เปิดเผย ณ ท่ีท าการ
หลักการบริหารกิจการ และในระบบสารสนเทศของ
บ้านเมืองท่ีดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ 0 0 0 0
ปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดข้ันตอนและ 0 0 0 0
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 0 0 0 0
อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอ านาจของนายก 0 0 0 0
เทศมนตรี
(3) มาตรการการออกค าส่ัง 0 0 0 0
มอบหมายของนายก  ปลัด 
และหัวหน้าส่วนราชการ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติ  2.4.1  มีความซ่ือสัตย์  สุจริต
แก่หน่วยงาน/บุคคล มีคุณธรรม  จริยธรรม
ในการด าเนินกิจการ (1)  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 0 0 0 0
การประพฤติปฏิบัติตน หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ์ ให้เป็นท่ีประจักษ์

2.4.2  ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถ่ิน
(1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ 0 0 0 0
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
 ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
2.4.3  ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
(1)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1.ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ในกรณีได้ทราบหรือ ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ หน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  
พบการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร

ราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี
(1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ 0 0 0 0
ปฏิบัติราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ 0 0 0 0
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
บ้านปล้อง"
2.5.2. มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการจังหวัด อ าเภอท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
(1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ 0 0 0 0
หน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ 0 0 0 0
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(3) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 0 0 0 0
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน”  
2.5.3. ด าเนินการให้มีเจ้าท่ีท่ีรับ
ผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับ 0 0 0 0
เร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลบ้านปล้องว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ”

มิติท่ี  2 รวม            10            มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000
           12             กิจกรรม
             3          โครงการ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและ 3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บทบาทและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
การมีส่วนร่วม ในช่องทางท่ีเป็นการ ของทางราชการ
ของภาค อ านวยความสะดวกแก่ (1) โครงการจัดท าค่าบริการพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000
ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรม 

ตรวจสอบการปฏิบัติ เนียมข่ือโมเมนเนมรายปี เว็ปไซต์ 
ราชการตามอ านาจ ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
หน้าท่ีขององค์กร (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ัง 0 0 0 0
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
ได้ทุกข้ันตอน บ้านปล้อง"

(3) โครงการให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000
ให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป เร่ือง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540”
3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริการงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
(1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล 0 0 0 0
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง”
3.1.3. มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติ                       
ราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน     

ส่วนท่ี  2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (  พ.ศ.  2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

(1) โครงการจัดท าวารสาร 50,000 50,000 50,000 50,000
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

3.2 การรับฟังความ 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ คิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน กิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
/ร้องทุกข์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระ  ทบต่อความเป็นอยู่  และ 
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน
(1)  โครงการจัดเวทีประชุม 20,000 20,000 20,000 20,000
ประชาคม
(2)  มาตรการด าเนินงานศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง
3.2.2.มีช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก
(1) โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000
3.2.3. มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการ
ได้รับเร่ืองระยะเวลาและผลการ
ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน
/ร้องทุกข์
(1) กิจกรรม รายงานผลการ 0 0 0 0
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน
/ร้องทุกข์รับทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1.ด าเนินการให้ประชาชนมี
ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
บริหาร กิจการของ การจัดท างบประมาณ
องค์กรปกครองส่วน (1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ 0 0 0 0
ท้องถ่ิน การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

บ้านปล้อง
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

(2) กิจกรรมประชุมประชาคม 0 0 0 0
หมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี
(3) กิจกรรมการส่งเสริมและ 0 0 0 0
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
3.3.2. ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน 0 0 0 0
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3.ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการประเมินผลการ 0 0 0 0
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
บ้านปล้อง

มิติท่ี  3 รวม              3          มาตรการ 150,000 150,000 150,000 150,000
             6          กิจกรรม
             5           โครงการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

4. การเสริม 4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1.มีการจัดท าและรายงาน
สร้างและ และรายงานการควบคุม การจัดท าระบบควบคุมภายใน
ปรับปรุงกลไก ภายในตามท่ี ให้ผู้ก ากับดูแล
ในการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจเงิน (1) โครงการจัดท าแผนการตรวจ 0 0 0 0
การปฏิบัติ แผ่นดินก าหนด สอบภายในประจ าปี 
ราชการของ (2) โครงการจัดท ารายงานการ 0 0 0 0
องค์กรปกครอง ควบคุมภายใน
ส่วนท้องถ่ิน 4.1.2.มีการติดตามประเมินระบบ

ควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผล 0 0 0 0
การควบคุมภายใน

4.2 การสนับสนุนให้ 4.2.1.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนร่วมตรวจสอบ 
ตรวจสอบการปฏิบัติ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
หรือการบริหารราชการ เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
ตามช่องทางท่ีสามารถ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ด าเนินการได้ (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน 0 0 0 0

มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย
4.2.2.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ 0 0 0 0
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

ส่วนท่ี  2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (  พ.ศ.  2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 หมายเหตุ

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

4.2.3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ 0 0 0 0
จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

4.3การส่งเสริมบทบาท 4.3.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การตรวจสอบของสภา สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ 
ท้องถ่ิน ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็น

ไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ได้ก าหนดไว้
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและ 0 0 0 0
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 20,000 20,000 20,000 20,000
ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน  ให้แก่
 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

4.4 เสริมพลังการมี 4.4.1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
ส่วนร่วมของชุมชน เฝ้าระวังการทุจริต
(Community) (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ัน 0 0 0 0
และบูรณาการทุกภาค โดยภาคประชาชน
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต4.4.2.บูรณาการทุกภาคส่วน

เพ่ือต่อต้านการทุจริต
(1) กิจกรรมการติดป้าย 5,000 5,000 5,000 5,000
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

มิติท่ี  4 รวม               2         มาตรการ 25,000 25,000 25,000 25,000
              3          กิจกรรม
              5          โครงการ



 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

  1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล        ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่ บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
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  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง   จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานของ    
                    เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น  จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร  ทั้งข้าราชการ  ลูกจ้าง  และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหา
การขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไร้ พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการ
ทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง
ยิ่ง   จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้องขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง   รู้จักการทำงานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. ระยะเวลา 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. งบประมาณ 
  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้นำหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

 10.2 คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
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โครงการที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ 

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4  การ
ส่งเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง  และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม  และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคม  สำหรับประชาชนปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  การใช้
อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางตำแหน่ง  เป็นต้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดและได้จัดทำหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไว้สำหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีใน
หน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  เทศบาลตำบลบ้าน
ป ล้ อ ง   จึ ง ได้ จั ด ท ำ โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ รรม   แ ล ะจ ริ ย ธ ร รม   ใน ก ารป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต 
   
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องในการป้องกันการทุจริต 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3.เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 

  4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. ระยะเวลา 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. งบประมาณ 
  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านปล้องมคีุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
  2. ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง  มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  สามารถนำมาใช้
ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความสำคัญ ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรม
และธรรมาภิบาล  ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย  กฎและระเบียบ  เห็นความสำคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต 

 4. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การ
ทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
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  1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
เพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต  และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริตป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดและได้จัดทำหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไว้สำหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกท่ีดีใน
หน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร   

 
3.วัตถุประสงค ์
  1.เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีคุณธรรมจริยธรรม   

 2.เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
  4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
5.พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6.วิธีการดำเนินการ 

6.1  นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
  6.2  ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
  6.3  ดำเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

    10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

10.2 บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ในการเสริมสร้าง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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 1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และ 
            พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้า
ไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีจิตสำนึก 
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง   ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีการดำเนินการ 
  จัดประชุมประจำเดือน  และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีความเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน    
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล      
          บ้านปล้อง   
 



30 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
   2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
   4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 1.2.1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
   การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก  จากผล
การศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด  ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ทั้ง
ภาคราชการและภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ   อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคม   เสถียรภาพทางการเมือง   ตลอดจนความมั่งคง
ของประเทศ   เหตุผลสําคัญที่ทําให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้   เนื่องจากคน
ไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อาทิเช่น 
ค่านิยมในการบริโภคความสะดวกสบาย   ยกย่องคนที่มีฐานะดี  และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   ประกอบกับ
ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ   รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ   ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและ
เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมากปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย  อาทิ  การทุจริตเชิงนโยบาย  การทุจริต
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  การทุจริตในการให้สัมปทาน  ฯลฯ  ซึ่งล้วนแต่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์มีกลไก 
หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก  และป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิง
ลบ   ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ดังนั้น  เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
ตัวแทนชุมชน  กลุ่มธุรกิจเอกชน  สถาบันการศึกษา  และศาสนาในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ได้ตระหนัก
และให้ความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติ  โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้
อํานาจให้ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนให้ข้าราชการ   เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง   จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น   

 
3.  วัตถุประสงค์                         
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องมีจิตสํานึก 
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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  ๓.๓ เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายใน  และภายนอกองค์กรใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  
  ๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืน  การจัดทํางบประมาณ  การเบิกจ่ายเงิน  การจัดทําบัญชี  และการตรวจสอบ
ภายใน สํานัก/กอง 
  ๒ ตัวแทนชุมชน กลุ่มธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนาในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง 
   
4. วิธีการดำเนินการ 

  ดำเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย   
  

5. ระยะเวลาดำเนินการ    
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
            เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
            ใช้งบประมาณเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            สำนักปลัด  ร่วมกับกองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
  ๓.๑ เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  ๓.๒ เสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องมีจิตสํานึก ค่านิยม  
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทจุริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
  ๓.๓ หาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายใน  และภายนอกองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต นําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.2.ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ สามารถช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

 “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจ
ภักดิ์  รักดูแล เพ่ือมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คำขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความ
เป็น “นักอนุรักษ์” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการ
อนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย  
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ตระหนังถึงความสำคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ    ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงได้จัดทำ  “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม“ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
3.  วัตถุประสงค์                         

 1 เพ่ือให้เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

 3  เพ่ือปลูกจติสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
 4  เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  

 เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง    
 

4. วิธีการดำเนินการ 
  ดำเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย  และศึกษาดูงานนอกสถานที่  
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5. ระยะเวลาดำเนินการ    
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
            เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
            ใช้งบประมาณเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    

 1  เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 2  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

 3  เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
 4  เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โครงการที่  2 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง   
และเป็นธรรมโดยคำนึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางใน
การจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชำระภาษีของประชาชนในตำบลปล้อง 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด   
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดง
รายการทรัพย์สิน เพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในตำบล  ซึ่ งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน   
จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 
3.  วัตถุประสงค ์                        
  1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลได้มาก
ขึ้น 
  3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง 
  4 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  
  3.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3-5   
  3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
  4.1 ขั้นเตรียมการ 

  - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดทำคำสั่ง จัดทำประกาศ และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในกำหนดเวลา  โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4  
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 4.2 ขั้นดำเนินการ 

- จัดทำประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  - แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
  - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการชำระภาษี 
  - ออกพ้ืนที่สำรวจภาษี 
  - ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 

 4.3 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ    
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
            ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
  8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3-5 ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
  8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.3.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 
โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง            
เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์  ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” 
ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริ ง โดยมีหลักการ
สําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี  ส่วนร่วมของเกษตรกร 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านปล้อง  จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 
3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพให้กบัประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
   3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง   
   3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆให้กับผู้ร่วมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน ๑0๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การส่งเสริมอาชีพ   
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  
    10.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
    10.4 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1. ในความซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง      

         (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน  ตําบล          
มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก  รูปแบบ นั้น เทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง  พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ  ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คด
โกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

 
3. วัตถุประสงค ์ 

    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  

   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  

   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม 
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4. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จํานวน ๑๒๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนํา

ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
 

6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
 
7. งบประมาณดําเนินการ จำนวน 2๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.2. สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ  
                    ต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพ่ือทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หาก
ตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน   ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต  ให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นใน
การทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านปล้อง 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
 
6. วิธีดําเนินการ  

   1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   3 ดําเนินการตามโครงการ  
   4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
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โครงการที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการล้อมรักครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม  เป็นรากฐานที่สำคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการ
อบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิก
ครอบครัว  เพ่ือให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิถี
วัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสำคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว  ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ  สัมพันธภาพและความเก้ือกูล
ของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกใน
ครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้     จึงทำให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ 
ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข   ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสั ยก้าวร้าว ชอบใช้ความ
รุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น  
  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพ้ืนที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
เข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง จึงได้จัดทำโครงการล้อมรักครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

            3.1 เพ่ือส่งเสริมการทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 

             3.2 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ลดความขัดแย้ง และสร้างวิถี

ประชาธิปไตยในครอบครัว  

             3.3 เพ่ือเสริมสร้างภูมคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัวในการรู้เท่าทันปัญหา

ครอบครัว  
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 4.  เป้าหมาย 
  ๔.๑ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว 
       ๔.๒ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นชาย  ๓5  คน    หญิง  ๓5  คน 
                       รวมจำนวน  70   คน    
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  

 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.๑ ผู้นำสันทนาการ เป็นผู้นำทำกิจกรรมและละลายพฤติกรรม  สร้างความคุ้นเคยให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 

            6.2  การบรรยายถึงสถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบัน การตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของ
สมาชิกในครอบครัว  และความสำคัญของการให้ความรัก  ความเข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว  

            6.3 การบรรยายบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 

             6.๔  การบรรยายให้ความรู้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ลดความขัดแย้ง และ

สร้างวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว  

             6.๕  แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมด้านเสริมสร้างภูมคุ้มกันในครอบครัวในการรู้เท่าทันปัญหา
ครอบครัว 

            6.๖ ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

           1.  ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัว  และความสำคัญของการให้
ความรัก  ความเข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว บทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 

            2. ครอบครัวได้ความรู้ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ลดความขัดแย้ง และสร้างวิถี

ประชาธิปไตย  

           3.  ครอบครัวได้รับความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมคุ้มกันในครอบครัวใน การรู้เท่าทันปัญหา
ครอบครัว          
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  1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
  1.3.3.ให้มีจิตสาธารณะ 

 
โครงการที่  1 

1.  ชือ่โครงการ  โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่เด็กและเยาวชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ขยะมูลฝอยขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร 

กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กาก
สารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง กากน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งกำเนิดของเสียที่สำคัญ 
ได้แก่ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มาก
ถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิด
ปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 

 1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
 2. น้ำเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนเมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำ

ให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ 
 3. แหล่งพาหะนำโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพ้ืนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน 

ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 4. เหตุรำคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 
ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน 
เปลือกส้ม 6 เดือน 
ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นกรองบุหรี่ 12 ปี 
รองเท้าหนัง 25-40 ป ี
กระป๋องอะลูมีเนียม 80-100 ป ี
โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 
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 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียอันตราย 

 ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์
และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุทีก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใด
อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีสำคัญซ่ึงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 
  1. ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์ น้ำเสีย 
อากาศเสีย  
  2. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ เศษชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ เศษ
เนื้อเยื่อ สารกัมมันตรังสี ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย  
  3. ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่
รถยนต์ น้ำยาทำความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเคมี กำจัดแมลง  
  4. ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี กำจัด
ศัตรูพืช 

 การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  
 1.  ก่อนจะทิ้งขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด 
 อยู่ 7R คือ  
 -REFUSE  การปฏิเสธหรือหลกีเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็น
 มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  
 -REFILL การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย  
 -RETURN การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่ม
 ต่าง ๆ  
 -REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ  
 -REUSE การนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ  
 -RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุ
 ภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ  
 -REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้  
 ต่าง ๆ  
 2. ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ 
 3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกท้ิงลงในถังรอง 
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  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   จึงจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่เด็กและ

เยาวชน  โดยมีจุดประสงค์  เพื่อให้เด็กและเยาวชน  มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดจากขยะ   วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่  การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้ง
ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง  

3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในตำบลบ้านปล้อง มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

 2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ 
 3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
 4. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน  

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
               เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 5.พื้นที่ดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
6.  วิธีดำเนินการ 

  1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   3 ดําเนินการตามโครงการ  
   4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
             สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง        
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เด็กและเยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

 2.เด็กและเยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้
ใหม่ 

 3.เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
 4.เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 

ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 



 

 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

  2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
โครงการที่  1 

   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 
2. หลกัการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  ประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานใน 
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หน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า  โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง  ธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ  ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พ้ืนที ่ทั่วประเทศต่อไป  
  
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน 
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  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง           
เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ  โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการ
ทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการทำงานได้      
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  .4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี  คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  1  มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีดำเนินการ 

  6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล   จำนวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล   ไม่น้อยกว่า 90 
% 
  - บุคลากรของเทศบาลตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่ำกว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่      ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เทศบาลตำบล  มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับสำนัก  
กอง   ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6 และมาตรา  37  ที่กำหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก             
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง  จำนวน  3  ฉบับ  ประกอบด้วย  
  (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
  (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
  (3) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี   และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ  และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 
2558 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง   จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบ
กัน 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจำเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้องทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้องและชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ เทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง   ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service)  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ  สอบถามข้อมูล   
ยื่นคำขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ติดตามความ
คืบหน้า  และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ  โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้าน
เอกสาร  การส่งต่องาน  ระบบการรับเงิน  และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน  ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ใช้ระบบบัตรคิว   เพ่ือให้บริการตามลำดับ  
จัดสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี ้   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม ผู ้ด ้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด  การจัดการน้ำเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน  กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสำนัก/กอง/  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทุกสำนัก/กอง/ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้ านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ ก ารประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการ    
สารธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ นั้น เทศบาลตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น  ประชาชนได้รับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ  ประกอบกับจังหวัด  แจ้งให้เทศบาลตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน       
ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่  2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
จำนวน  1  ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้องตาม
รูปแบบที่กำหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องทราบ 
  6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จำนวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)   

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
จำนวน  1  ฉบับ 
  10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ    มักจะประสบปัญหาด้านการ
อำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซ่ึง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที  การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และ
การให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้ งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน            
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และ
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง  เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่  อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการ
ให้บริการ 
  6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
  6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลำดับคิว 
  6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ
นำมาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
  10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
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โครงการที่ 4 

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

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง    มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency)  และหลักเสมอภาค (Equity)  โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน  เพศ  ถิ่นกำหนด  เชื้อชาติ  ภาษา  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ  สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงมีการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่ งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ  เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  ระบบบัตรคิวในการให้บริการ   
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
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  6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่  จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
  6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ได้แก่  ทางลาดชันห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ 
  6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องบ 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ   เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า
ปีที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการ
ทำงานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ตามกฎหมายเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้องให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเมอบอำนาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า      
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว จึ งได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารั บ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ทำให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลบ้านปล้อง   ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตตำบลบ้านปล้อง   และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือนำ
จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดำเนินงานได้ 
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 2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กรนั้น  ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา         
จะพิจารณาถึงความสำคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้ เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัด    หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
  6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร   ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส่วน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ  การดำเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจน
การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง  เสนอนายก
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้องพิจารณา 
  6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก  ให้รองนายก  ปลัด  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก  ภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้
การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมั ติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการ ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงราย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ  สั่งการ 
  6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

 2.4.1 มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่
ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่
คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
 
3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น  
   3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง

ที่ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
 
4. เป้าหมาย 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่
น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. สถานที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เว็บไซต์เทศบาลตำบล
บ้านปล้อง   สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

 2.4.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 
โครงการที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ 
                    เข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 
2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิ ต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนตําบล
บ้านปล้อง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อย่างสม่ำเสมอ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทํา
คุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีค่านิยม ยกย่อง เชิด
ชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง   
   3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง   มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
   - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

   10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน   เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 
ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย  และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
   

  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านปล้อง  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้  และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค
ไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง  โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน  ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง  ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่าง
ยั่งยืน  จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแต่งตั้งให้เป็น
วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร   ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
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5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลบ้านปล้อง 
  5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
  5.4 ประชาสัมพันธ์  
  5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
 
9. ตัวช้ีวัด 
  9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ์ 
  10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  10.2  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
ของตำบล  
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น วิ ธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 
0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2  การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.    
ข้อ 2.6  อปท. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร  เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อแนะนำและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงาน
เทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ.2546 ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

   1.เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
   2.เพ่ือเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 

  3.เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมาย
การทำงานที่ชัดเจน   

  4.เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
   5.เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6.  วิธีการดำเนินการ 
     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  

2. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 3.  ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
ภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานระดับดี 
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 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลตำบล   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อำเภอ) แล้ว เทศบาลตำบล   ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจำปี  ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง  ก็จะดำเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต   มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย  สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด  เที่ยงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้   ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
เพ่ือความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

6. วิธีดำเนินการ 
  - ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง/ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง    มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองคก์รอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

6. วิธีดำเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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 2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิ ชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ขึ้น ทั้งนี ้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
    พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย  สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 
5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

 

 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนม
            รายปีเว็ปไซต์ ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ 
ของรัฐ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง  จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  เพ่ือที่ประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น  และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน 1 เว็ปไซต์ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมี  การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการ
และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอำนาจตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540   
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง  หลักธรรมาภิ
บาล  ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 และประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและ
การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ขึ้น 
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่  จำหน่าย   จ่ายแจก  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
  2. ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จำนวน 1 ชุด 
  3. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  1  ฉบับ 
  4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  จำนวน  1  ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
  6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว  แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6 จัดเตรียมสถานที่  โต๊ะ  ตู้เอกสาร  และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ใหแ้ก่พนักงานเทศบาล  และประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. 
           ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ         
ต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ  เช่น  หน้าที่ดำเนินการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามที่กฎหมาย
กำหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย  หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ  เหตุผลที่หน่วยงานมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล  โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล  และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  นํามติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวด
ราคาและสอบ ราคา   รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
รวมทั้งการนำเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เครื่องมือในการ ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

 การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้  ความเข้าใจ  และถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ  เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
มีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540   
อย่างถูกต้อง   และประชาชนในตำบลบ้านปล้อง  ได้รู้ถึงสิทธิของตน   เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงได้จัดทำ     
“โครงการให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล  และประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540  ประจำปี  2560” 
   

2.  วัตถุประสงค์                         
  2.1  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
และประชาชนทั่วไป   มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

 2.2  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได้อย่างถูกต้อง 

 2.3  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านปล้อง   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540    
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3. กลุ่มเป้าหมาย                  
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และประชาชน

ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง     
 
4. วิธีการดำเนินการ 

  จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดำเนินการ     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

  
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
            ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
            ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  10,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
  9.1    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้าง   และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  9.2    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้าง  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
  9.3   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
                    เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้  ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ   และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี  และการจัดซื้อ
จัดจ้าง  จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง  ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น

ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ   
  การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมี
ส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส ำคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้องให้ประชาชนได้รับทราบ  
  2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้องอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านปล้องและ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
  จัดทำวารสารรายงานประจำปี   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 จัดทำวารสารรายงานประจำปี  
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้ลงนามใน
ระเบียบดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  และได้ลงประกาศใน    ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  28 
กันยายน  2559  โดยระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และกำหนดห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564)      ให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
ตุลาคม 2559  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า  และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้จัดทำโครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.  2561 – 2564)  บูรณาการร่วมกับแผนชุมชน  เพ่ือรับทราบปัญหา        
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2559 ต่อไป 
  
3. วัตถุประสงค ์
  1  เพ่ือเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  2  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
               ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการร่วม 
                 แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพความพร้อมของ
       ชุมชน   
  4  เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานการบริการ 
        สาธารณะ  
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4. เป้าหมาย 
 1 ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ  ประธานกลุ่ม  

    อสม.  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี  ประธานกลุ่มอาชีพ  ประธานกลุ่มต่างๆ และประชาชน 
                        ทั่วไป  จำนวน 6 หมู่บ้าน   ประกอบด้วย   หมู่ที่ 3 ,4 , 5 , 7 , 10  และหมู่ที่ 11     
                        ตำบลปล้อง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
  2 ผู้บริหาร  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน        
              ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
  3 ผอ.กอง หัวหน้าส่วนงานต่างๆ  ทุกส่วนงานในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  5 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
       ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
  
6. วิธีการดำเนินการ 

  6.๑  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางกำหนดการและแนวทาง 
  6.๒  ผู้บริหารอนุมัติโครงการ  
  6.๓  แจ้งกำหนดการในการดำเนินโครงการให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

6.๔  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามกำหนดการ  
  6.๔  สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

  จำนวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   สำนักปลัดเทศบาล  ประสานงานร่วมกับ 
   - กองคลัง 
   - กองช่าง 
   - กองการศึกษา 
   - กองสาธารณสุข 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2  ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดทำแผนตามความต้องการของประชาชนที่    

สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมกำหนดกิจกรรม และดำเนินการร่วมกับบน
พ้ืนฐานของการพึ่งตนเอง 

 3  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของ เทศบาลในรอบปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ เทศบาลจะต้องนำมาปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน 
  4 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ก า ร
จัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559    

 5 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และส่วน 
ราชการภาครัฐและภาควิสาหกิจต่าง ๆ  ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับประชาชน        
ในพ้ืนที่และรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 6 ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน  

 7 เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงมีการจัดตั ้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง           
กับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจำเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-954-162 , 053-954-278 ทางโทรสารหมายเลข 
053-954-278 
  6.3 ทางเว็บไซต์  
  6.4 ทางไปรษณีย ์

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นไปอย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  และเกิด
ประสิทธิภาพ  โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการที่ดีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพ่ือเข้าถึงประชาชนและสามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างยิ่ง จำนวนชุมชนที่ออกไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น   6   ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นการให้บริการที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยให้บริการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของทุกกอง  การพัฒนาชุมชน
ในด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การให้บริการทางด้านสาธารณสุข  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพ และเป็นการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี มี
สิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่ครบถ้วน 
3. วัตถุประสงค ์
  1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
และประชาชน 
   2 เพ่ือค้นปัญหาที่แท้จริงของชุมชน  และสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ 
หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม 
    3 เพ่ือแสดงความตั้งใจจริงของเทศบาลในการให้บริการทุกด้าน  โดยคำนึงถึงความต้องการ
ของประชาชน 

4 เพ่ือนำบริการด้านต่างๆ ไปบริการแก่ประชาชนในชุมชน ปฏิบัติงานตามชุมชนต่างๆ  
5 เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  6  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการที่ดี 
  7  เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  6  ชุมชน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  1 จัดเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   2 ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง  และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทิง 
   3 จัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาการออกปฏิบัติงานโครงการฯ โดยติดต่อประสานงานเชิญ  
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้ากองที่เก่ียวข้อง 
   4 กำหนดจุดปฏิบัติงาน  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
   5 ประชุมผู้นำชุมชน เพ่ือนัดหมายประชาชนให้มารับบริการ  และเพ่ือค้นหาปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 
   6 เตรียมเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการทุกประเภท 
  7 จัดเตรียมในการจัดสถานที่  ในชุมชนที่จะปฏิบัติงาน 
  8 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงบริการของเทศบาล  โดยวิธีประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบ  ก่อนออกปฏิบัติงาน และวันออก
ปฏิบัติงาน  รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จะออกโฆษณาย้ำให้ประชาชนทราบถึงการบริการของเทศบาล 
  9  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ร่วมกันเดินเยี่ยมบ้าน  เพ่ือ
สำรวจรับฟังปัญหาของประชาชน  ตั้งแต่เวลา 08.30น. และมีการพัฒนา  แก้ไขปัญหาต่างๆ  จนถึงเวลา
16.00 น. 
   10  มีการให้บริการด้านต่างๆ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนไม่มีผู้มาขอรับ
บริการ 
  11 มีการพบประชาชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือรับฟังปัญหาของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  มีนาคม ของทุกปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1 เป็นการลดช่องว่าง  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาล 
   2 ทำให้เทศบาลได้ทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน  และสามารถร่วมแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรง
กับความต้องการของชุมชน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ถูกต้อง 
   3 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ทราบผลการปฏิบัติงานในการให้บริการของ
เทศบาลแก่ประชาชน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขด้านบุคคลากร  และงบประมาณ 
   4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ใกล้ชิดประชาชนพร้อมทั้งรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ให้คำแนะนำ และได้รับทราบปัญหาที่เกิดจากสภาพแท้จริงของชุมชน 

5.สามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การบริหารจัดการที่ดี 

6.สามารถพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อำนาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

9. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาลตำ   มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส  และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนจึงได้
จัดทำโครงการ   ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี   ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมา อีกทาง
หนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
  ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน
แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
  5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน 
  5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน  สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง  ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม  และวิ่งตามกระแสเงิน  ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมน
องความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
  ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
  5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ( โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง  อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านปล้องนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 

5. วิธีการดำเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล
บ้านปล้องอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาสังคม  (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดและกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 3.3.3 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ เทศบาลตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบล  เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือ
ยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบล  ต่อไป 
  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้จัดทำโครงการ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 
  3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีดำเนินการ  
  1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
  3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาล   
  4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  6 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
  7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้องดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้  งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กำหนด  โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ  คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้  รายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด  เทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง  จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด        
เป็นประจำทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์
  3.1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง   
  3.2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบ
ฯ กำหนด 
  3.3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  6.2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ดำเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.
2 
  6.5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร   และนำเสนอผู้บริหาร  
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กำกับดูแล 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่ง
การ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้องพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านปล้องขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กำหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ 
กำกับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ   พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง  เทศบาลตำบลบ้านปล้องได้ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัด
อ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล  (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่เทศบาลตำบลบ้านปล้องรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตำแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จะออก
คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
(ก.ท.จ.จังหวัด) 
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  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ  เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ    
การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัย  
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง  ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  4ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ 
จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  สำหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  มีความสุจริต  ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ  จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้านปล้องเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
5. วิธีการดำเนินการ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น  ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
9. ตัวช้ีวัด 
  มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้องทำให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลตำบล  สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ให้ความสำคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 
 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ 
และสังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ทั้งภายในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
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6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
และหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/
กองงานที่รับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา  โดยผ่านนายกเทศมนตรีตำบล 
  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้องทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
  จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน 102 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนในท้องถิ่นโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน   อีกทั้งมีบุคลากรและงบประมาณเป็นของตัวเอง 
เพ่ือทำตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมาย  เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนใน
ท้องถิ่นและเทศบาลในฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  
จึงมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกำหนด        
ซึ่งกำหนดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติมาตรา50,53และ56  และบทบาทของการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันที่ผู้นำ
ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนต่อการวางแผนการทำงานในพ้ืนที่กับคนในชุมชนตลอดจนวางแนวทางของการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการติดต่อประสานการทำงานต่างๆจึงจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองในระดับ
ท้องถิ่นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  ฯลฯ  และต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ในการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนายั่งยืน  
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  
กฎหมายท้องถิ่น  ให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบที่ควรทราบ 

 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล สร้างเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเกิดพลัง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน 
  3.3 เพ่ือให้  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล สามารถนำความรู้ที่ ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์  และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  จำนวน  17  คน 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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6. วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมวางแผน / ปรึกษาหารือ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   
 2. วางแผนงานจัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

          3. จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น เอกสาร สถานที่ฝึกอบรม 
          4. ดำเนินการฝึกอบรมและเสวนา 
           5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจในกฎหมายและระเบียบ  เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2. ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เกิดความรัก ความสามัคคี 
3. ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์  และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน  หมายถึง  การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม  หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือ
ว่ามีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำ
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป
ชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในตำบล  
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โครงการที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้

เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรั ฐในการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสรวง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น  
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสรวง ในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในท้องถิ่น  

  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น  จึงได้
จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต 
  3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

4. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

6. วิธีดำเนินงาน 
  1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง   ในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทำ  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
  5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  กับบุคคล   องค์กร 
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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