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คํานํา 

                 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจรติ เปนแผนท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและใหแก

คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา พนักงานจางท่ัวไป  ใหมี 

การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและ 

รัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางปู และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไก 

การตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการให มี

ความโปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจ 

ดังกลาวขางตน 

     เทศบาลตําบลบางปู ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องดังกลาวนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกรภาค

ราชการใหมีความโปรงใส  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสรางจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอ

ภาค  ทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส  ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  ใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบางปู  

รวมท้ังผูบริหารของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไปมีสวนใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. 256๒ - 2564)   โดยมีการ  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต โดยยึดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะท่ี  3   

(พ.ศ. 2560 – 2564)   สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู  

                 เทศบาลตําบลบางปูขอขอบคุณทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   

(พ.ศ. 256๒ - 2564) ของเทศบาลตําบลบางปูฉบับนี้ ซ่ึงจะกอประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ของเทศบาลตําบลบางปูตอไป 

                                                                                     

                                                                             (นายนิอัฮหมัดลุดฟ   นิเดรหะ) 

                                                                               นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 

                                                                                 ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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สวนท่ี  1 

                                                    บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                   การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรของเทศบาลตําบลบางปู    มี

วัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ี

อาจจะเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุม

และการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

                   การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  

ไดแก การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหบริการสาธารณะตางๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต

ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 

                  ลักษณะการทุจริตในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังนี้ 

                   1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                   2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากบุคคล 

                   3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบ 

               4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด 

คุณธรรมจรยิธรรม 

               5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

                   6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ              

               7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

              สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน 

ประเด็นได  ดังนี้ 

                 1. โอกาส   

                  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวายังมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม

เขมแข็ง กฎมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงเปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทํา

ใหเกิดการทุจริต 
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                 2. ส่ิงจูงใจ   

                 เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ

ทุจริตมากข้ึน 

                 3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส 

                  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริต

กลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส ท่ีมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้            

                 4. การผูกขาด  

                  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องการผูกขาด  ดังนั้น

จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  บางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก การผูกขาดใน

โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

                5. การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  

                 รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหราชการมีพฤติกรรมการ

ทุจริต เพราะความตองการท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ิมรายได

พิเศษใหกับตนเองและครอบครัว 

                 6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม  

                   ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัด

ความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง  และมีความเห็นแก

ตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม   

                  7. มีคานิยมท่ีผิด   

                   ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ียกยองคน

ท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถี

ชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนโง  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง

หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

                  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน 
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ปญหาลําดับตนๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก

ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูก

มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ

การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง 

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกภาคสวนราชการและหนวยงาน

ของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ

และหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

                    ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  เทศบาลตําบลบางปู จึงไดตระหนักและใหความสําคัญการบริหารจัดการ

ท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการตางๆท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

                 1. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

                 2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู 

                 3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  (Good  Governance) 

                 4. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people,s participation) และตรวจสอบ (people,s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบางปู 

                  5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลบางปู 
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4. เปาหมาย 

                  1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู รวมถึง

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู  มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 

การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงประโยชนโดยมิชอบ 

                  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของขาราชการ 

                  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลบางปู 

                  4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล 

บางปู ท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

                  5. เทศบาลตําบลบางปู มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

                   1. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และ

อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti – Corruption)  จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร

มาภิบาล รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

                   2. เทศบาลตําบลบางปู สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

(Good  Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

                   3. ภาคประชาชนเขามีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน

ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการ

เฝาระวังการทุจริต 

                  4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลตําบลบางปู  ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

                  5. เทศบาลตําบลบางปู มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความ

รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

*********************************** 
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สวนที่ 2 
 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
(พ.ศ. 256๒ – 2564) 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝ า ย ป ร ะ จํ า ข อ ง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๒)  โครงการพัฒนา เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่  
๓) มาตรการ” สงเสริมการ
ปฏิบั ติ ง านตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบล
บางปู” 
 ๔ )  โ ค ร ง ก า ร ป อ ง กั น
ผลประโยชนทับซอน 

๓0,๐๐๐ 
 

0 

0 

 

0 

๓๐,๐๐0 
 

0 

0 

 

0 

๓๐,๐๐0 
 

0 

0 

 

0 

 

1 . 2  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก
ประชาชนทุ กภาค
สวนในทองถิ่น 

๑) โครงการสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 
๒) โครงการ “รักน้ํา รักปา 
รักษาแผนดิน”เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ลดภาวะโลกรอนใน
เขตเทศบาลตําบลบางป ู
๓ )  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) โครงการสรา งอาชีพ 
สรางรายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

0 

0 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

0 
 

 

 1 . 3  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

 1) โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 
๒) โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม”โตไปไมโกง”) 
 ๓) กิจกรรมสงเสริมสภา
เ ด็ก เย าวชนต อต านการ
ทุจริต 
๔) กิจกรรมสงเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนเขาคายอบรม
จริยธรรมในเขตเทศบาล
ตําบลบางป ู
๕) โครงการเยาวชนสัมพันธ 
เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

0 
 
 

๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 

 
รวมมิติที่ 1 

  ๔ โครงการ  
  1 กิจกรรม 
  ๑ มาตรการ 

๒๖0,000. ๒๖0,000. ๒๖0,000.  
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอต านการทุ จริ ต
ของผูบริหาร 
 

1 )  ม า ต ร ก า ร แ ส ด ง
เจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตของ
นายกเทศมนตรีตําบล 
บ า ง ปู  ด ว ย ก า ร จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 

0 0 0  

2 . 2  ม า ต ร ก า ร
สรางความโปรงใส
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 
 

 (1) มาตรการการสราง
ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
2) มาตรการออกคําสั่ ง
ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
นายกเทศมนตรีตําบล 
บางปู และหัวหนาสวน
ราชการ 
 3) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 
๔) กิจกรรมการ”พัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง” 
๕) กิจกรรมการเผยแพร
ขอ มูลข าวสารด านการ
จัดซื้อจัดจาง 
๖) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
๗) มาตรการ”ยกระดับ
คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน” 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 

 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 

 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 

 

0 

 

 
 

 

 

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนา ท่ี ให
เ ป น ไ ป ต า ม
หลักการบ ริหาร
กิจการบานเมืองท่ี
ดี 

1)  มาตรการยกระดับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2)  มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

 

 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ  

 ๓) โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
มีความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม 
๒)  กิจกรรมเชิ ดชู เ กียร ติ
บุคคลที่ชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
๓)  กิจกรรมเชิ ดชู เ กียร ติ
บุคคลดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

       0 
 
 

 
0 
 

0 

        0 
 
 
 

0 
 

0 

       0 
 
 
 

0 
 

0 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี 
ไดทราบหรือ 
รั บ แ จ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

1) มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
2)  มาตรการ”ใหความรวมมือ
กับหน วยงานตรวจสอบทั้ ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 3 )  ม า ต ร ก า ร  “แ ต ง ต้ั ง
ผู รั บ ผิ ดชอบ เกี่ ย ว กั บ เ ร่ื อ ง
รองเรียน” 
 ( 4 ) ม า ต ร ก า ร กํ า กั บ ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ เ ร่ื อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรใน
เขตเทศบาลตําบลบางป ู  
 

0 
 

0 

0 

 

0 

 

 

0 
 

0 

0 

 

0 

 

 

0 
 

0 

0 

 

0 

 

 

 

  
รวม มิติที่ 2 

๐  โครงการ 
๓  กจิกรรม 
5  มาตรการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

๑) มาตรการ “ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบางป ู 
๒) มาตรการ “ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบางป”ู 
๓) มาตรการ เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญหลากหลาย 
๔) มาตรการกํากับติดตามการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบางป ู

๐ 
 

0 
 

๐ 

๕๐,๐๐0 

๐ 
 

0 
 
 

๐ 

๕๐,๐๐0 

๐ 
 

0 
 
 

๐ 

๕๐,๐๐0 

 

 3 .2  ก า ร รับฟ ง คว า ม
คิ ด เ ห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๒)) มาตรการจัดการเรื่องราว
รองงทุกข/รองเรียนของเทศบาล
ตําบลบางปู 
๓) โครงการเทศบาล 
พบประชาชน 

๘๐,๐๐๐ 

๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 

๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 3 . 3  ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1) โครงการสงเสริมการมีสวน
ร ว ม ของประ ชาช น ใน กา ร
บริหารกิจการของเทศบาล
ตําบลบางป ู
๒) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทบาลตําบล
บางป ู
 
 
 
 

๖๐,๐๐0 
 

๓๐,๐๐0 

๖๐,๐๐0 
 

๓๐,๐๐0 

๖๐,๐๐0 
 

๓๐,๐๐0 

 

  
รวม มิตทิี่ 3 

 

3 โครงการ 
              ๑   กิจกรรม 

  ๒   มาตรการร 
 

๒๔0,000 ๒๔0,000 240,000  
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มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ(บาท) 

4. การเสรมิสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

1) โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป  
๒)  กจิกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

 4.2 การสนับสนุนให 
ภาคประชาชนมีสวน
ร ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
 

 

1)  มาตรการส ง เส ริม  ให
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
๒)  กิ จกรรมการ เผยแพร
ขอมูลขาวสารการบ ริหาร
งบประมาณ การรับ - การ
จายเงินของเทศบาลตําบล
บางปู 
๓) กิจกรรมสงเสริมประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง 
 

0 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๐ 

0 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๐ 

 

 4 . 3  ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

1) โครงการสงเสริมความรู
ดานกฎ ระเบียบ กฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข อ ง สํ า ห รั บ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 
และสมาชิ กสภา เทศบาล
ตําบลบาปู 
2)  กิ จก รรมส ง เ ส ริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบางป ู
 

0 
 

0 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

0 
 

0 

 

๒๐,๐๐๐ 

0 
 

0 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 4.4 เส ริมพลังการมี
ส ว น ร ว ม ข อ งชุ ม ช น 
( community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

1 )  กิ จ ก ร ร ม  “กิ จ ก ร ร ม
สงเสริมชุมชนเฝาระวังการ
ทุจริต 
๒) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต 

๐ 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

 

 
รวม มิติที่ 4 

๑ โครงการ 
๔  กจิกรรม 

  ๐  มาตรการ 

๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000  
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สวนท่ี 3 

 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน สุขแก

ประชาชนในทองถิ่น  

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล  

                หลักธรรมาภิบาล หรือหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good  Governance) เปนหลักสําคัญ

ในการบริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  รวมท้ังเปนการ

เสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง  นอกจากนี ้  ยังตองมีการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ   และนําไปสูการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง  อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย  จากสภาพปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง  ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริต

คอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว  ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการ 

คอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปในท่ีสุดนั้น  ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปน

ภาคสวนการเมือง  ภาคราชการ   ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง  พรอม

ท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต  ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปใน

ทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน   ท้ังนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล   ซ่ึงประกอบดวย 

ความชอบธรรม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบ  และการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น   ปรากฏอยูในบทบัญญัติของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว

ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ  ของภาครัฐ  จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิง

บวกใหเห็นวาประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว  แตอยางไรก็ตาม  สําหรับกรอบ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ

นั้น  ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบ

ธรรม  (Legitimacy)  หลักความโปรงใส  (Transparency)  หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 

(Accountability)   หลักความมีประสิทธิภาพ   (Efficiency)   และหลักการมีสวนรวม   (Participation)  

ดังนี้  การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการ

สรางมาตรฐานดานความโปรงใส 
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สําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆ   จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย   วัตถุประสงคแนวทาง   หรือวิธีการ

ดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 

                ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบางปู    จึงจัดทําโครงการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

                1. เพ่ือใหผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปู  บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู  มีความรูความ

เขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

                 2. เพ่ือใหผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปู  บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู  เกิดความ

ตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอนและปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา 

มีมาตฐานโปรงใส  และตรวจสอบได  

4. เปาหมาย 

             ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู   พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา พนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

             เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

           1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปู 

                2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูเก่ียวของ เพ่ือการวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

            3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

            4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

            5. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน  และหลังการอบรม 

            ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารของเทศบาลตําบล 

บางปทูราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

             ปงบประมาณ  พ.ศ. 256๒ -  2564 

8. งบประมาณ 

             30,000     บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

             สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 1. ผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปู   บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตย 

                 2. ผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปู  บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปูเกิดความตระหนักใน

การรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอนและปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา  มี

มาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 

 

**************************** 
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๑.๑.๒  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ  “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล  

           ตามท่ีเทศบาลตําบลบางปู  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต  และรับผิดชอบ ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
เปนธรรม และถูกกฎหมาย ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได  ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ 
โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม นั้นดังนั้น 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํามาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับ
นําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนไป และสรางความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
 3. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงต้ังคณะทํางานปรับปรงุประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร  
ท่ีตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตน  
 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ  เพ่ือมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง  ฝายบริหารเทศบาลตําบลบางปู  ฝายสภาเทศบาล
ตําบลบางปู  และฝายพนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน 
 2. บุคลากรในองคกร  มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 90  
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1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  

1. ช่ือโครงการ : “ รักน้ํา รกัปา รักษาแผนดิน”เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในเขตเทศบาล

ตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

                  เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change)   ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน  หรือท่ีเรียกวา   สภาวะโลกรอน   ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทาง

ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศ

หนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย 

ดังนั้น  ประเทศตางๆ ท่ัวโลก  จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน   ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ   การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปน

หนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 

แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม 

ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 

เทศบาลตําบลบางปู   จึงไดจัดทําโครงการ “ รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน”เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลก

รอน ในพ้ืนท่ีตําบลตําบลบางปูประจําป  256๒  เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลก

รอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว 

ดังนั้น กองชาง เทศบาลตําบลบางปู จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 

และใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค  

                  3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน  

                   3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลบางปู  

                  3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล

เพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน   

                  3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่น

และคลายรอนแก ประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                 ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลรวมกันปลูกตนไม  จํานวน  100  ตน  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบางปู  

 6. วิธีดําเนินงาน   

                    6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  

                    6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ให

จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม   

                    6.3 จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 

                    6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลัง

มวลชน และประชาชนใน ทองถ่ิน   

                     6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองชางและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   

                     ปงบประมาณ   พ.ศ. 256๒ – 2564    

8. งบประมาณดําเนินการ   

                      30,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                      กองชาง  เทศบาลตําบลบางปู 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                      10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม   

                      10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน   

                      10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                      10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสราง

ความรมรื่นในชุมชน  

  

********************** 
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  ประชาชนใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กว า งขวาง  ท้ั งด านวั ต ถุ  สั งคม สิ่ ง แวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได เป นอย า งดี 
         เทศบาลตําบลบางปู  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน  ใหสามารถพ่ึงพาตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
 2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดอบรม/บรรยายใหความรู และถายทอดประสบการณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากร
ในชุมชน 
 2. ศึกษาดูงานการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
  
 
 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-19- 

 

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขาคายอบรมจริยธรรมและคุณธรรมในเขตเทศบาล 

                  ตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

                  การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยม

โลกตะวันตก ละท้ิง คําสั่งสอนในศาสนาอิสลาม  เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด

หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมี

แนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด  กอใหเกิดความเครียด   หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด   เด็กและ

เยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญ

ท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน

เปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลา

แสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมี คุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง 

คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม  

แตกลับจะเปนผู  พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา  เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและ ม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและคุณธรรมควบคูกันไป 

เพ่ือใหเด็กเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการ ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมตามวัย และเปนผูท่ีมี 

จิตอาสา  เทศบาลตําบลบางปู  จึงไดจัดทําโครงการเขาคายอบรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลบางปู  ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเด็กเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม 

คุณธรรม  ตามหลักศาสนาอิสลาม อันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือให

เด็กและเยาวชนไดนําหลักคําสอน  ไปใชในชีวิตประจําวัน  

3. วัตถุประสงค   

                3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักคําสอนในคัมภีรอัลกุอานตามหลักศาสนาอิสลาม ท่ี

จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักการ ถือปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

                3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักคําสอน เปน แบบอยางท่ีดีใน

สังคม  

                3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาอิสลามใหอยูรวมกันอยางสงบสุข

และเหมาะสม   

                3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความ

รับผิดชอบ ตอตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง  

                3.5  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความตระหนักในความซ่ือสัตย  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 

                ๓.๖. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน  
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4. เปาหมาย   

                 เด็กและเยาวชน   จํานวน   ๘๐   คน  

5. สถานท่ีดําเนินการ  

                  ในเขตเทศบาลตําบลบางปู 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   

                  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  

                  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบางปู 

8. วิธีดําเนินการ   

                   1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  

                   2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

                   3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ   

                   4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  

                   5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป  

9. งบประมาณ  

                   ๑๕๐,๐๐๐  บาท  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                    1. เด็กและเยาวชนเขาใจหลักคําสอนในคัมภีรอัลกุอานตามหลักศาสนาอิสลาม  ท่ีจําเปนตอ

การดําเนินชีวิตและนําไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  

                     2. เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักศาสนาอิสลาม  เปนแบบอยางท่ีดี

ในสังคม  

                     3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและ

เหมาะสม   

                     4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม  

                 5  เด็กและเยาวชนตระหนักในความซ่ือสัตย  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 

 

 

************************** 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบลบางปู  เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงาน

บุคคลและกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส 

และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหาร
ใหปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได และปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 
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6. วิธีดําเนินการ 

 1. ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
 4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร  
 5. ประกาศเผยแพรมาตรการ 
 6 กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระบียบ 
 3. กลไกใหเจาหนาท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบคุคลไมนอยกวา 80% 
 
 

************************ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรีตําบลบางปู  และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปู เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมา
รับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ของเทศบาลนั้น  มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชนสุขประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายกเทศมตรีตําบลบางปู  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ  เก่ียวกับราชการ  และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรี  ท่ีไดรับแตงตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตําบลบางปู  และหัวหนาสวน
ราชการ  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีตําบลบางปู และหัวหนาสวนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 
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6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 ๓. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๔. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 ๕. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตําบลบางปู และหัวหนาสวนราชการ 
 2. คําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  จํานวนไมนอยกวา  4  ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  

 

 

 
************************ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 

        1.เพ่ือวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
        2.เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
        3.เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

         เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเก่ียวของในงานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ  งานพัสดุ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

          เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1.ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2.รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจางในฐานขอมูล 
 3.จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 4.สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 5.รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางเสนอผูบริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 6.เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 เทศบาลตําบลบางปู 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1.รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดาํเนินงานในแตละปงบประมาณ 
 2.มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับ
ประชาชน 

 

 

************************ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลบางปูมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง 
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจาย
งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  
รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงไดจัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลบางปูท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก  ทางเว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ  
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู  และชุมชนตางๆ ภายในเขตในตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครบทุก
โครงการ  
  
 
 

************************ 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปูบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ี
เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน 
และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้  เทศบาลตําบลบางปูยังตองบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา 
ดานไฟฟาสาธารณะ  ดานระบบระบายน้ํา  ดานน้ําเพ่ือการบริโภค  ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดานการ
สงเสริมกีฬา  ดานการสงเสริมผูสูงอายุ  ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส  ดานงานสาธารณสุข  ดานการสงเสริม
การพัฒนาสตรี  ดานการสงเสริมอาชีพ  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  ดานการสงเสริมการทองเท่ียว  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม  ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต
แหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ตองคํานึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สราง
ความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความ    พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ   
3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตละภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรม เสมอภาค 
 2. เพ่ือเปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ และนําผลมาปรับปรุง
ในการใหบริการ  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อยางยุติธรรม เสมอภาคและไมเลือก
ปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ผูบริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต
ภารกิจงานบริการสาธารณะ 
 2. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส ยุติธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได 
 3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ กําหนดใหมีการแสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตรา
คาบริการอยางชัดเจน และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ 
 4. ประกาศเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการ เว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธอ่ืนๆ 
ท่ีประชาชนสามารถรับทราบไดอยางท่ัวถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให
ผูบริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงในการใหบริการ 
 6. ประชุมสํานัก/กอง/ฝาย ท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจ
แกประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ  

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแตละภารกิจ และผลการประเมินความพึง
พอใจตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80 
 3. ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ  
 

 

************************ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น 
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลตําบลบางปู   
 2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลตําบลบางปู เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยของเทศบาลตําบลบางปู รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี เปดเผยตอ

สาธารณชน  
 4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดรับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของ ผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน 
 

 
 

************************ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปูมีอํานาจหนาท่ีดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน และการใชจาย
งบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการดําเนินการบริหาร
จัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอ
ครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุ
สวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหาร
และเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบางปู จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือเปน
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในเทศบาลตําบลบางปู  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมหนวยงาน 
2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตาม

แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี้ 
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          - หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 
 - หามปฏิบัติหนาท่ีเอ้ือประโยชน  หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด และ

พวกพอง 
 - ตองปฏิบัติหนาท่ีใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครั้งตอป 
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลง
การปฏิบัติราชการในปตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร 

- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
 
 
 

************************ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลบางปู จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแล
และองคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA 
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  - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
 2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ฝาย  ของเทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลบางปู  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบางปู จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 

************************ 
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สวนท่ี 3 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

 3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบางปู” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมี
โอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ี
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิได
รูขอมูลขาวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงได
มีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2. เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 3. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบางปู 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบางปู  ใหมีขอมูลท่ี
ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ี 
 4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ  สมํ่าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
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 6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน   
 2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 
 3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 
 
 
 

************************ 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 

ตรวจสอบได   

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมลูขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล  

                   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ

จัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาลตําบลบางปูจึงไดจัดทํามาตรการ 

“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบางปู ไดงายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค   

               3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย   

               3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย   

               3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

               มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 

ประเภทข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

               พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ   

               จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

                - แผนพัฒนาทองถ่ิน  

                - งบประมาณรายจายประจําป  

                - แผนการดําเนินงาน  

                - แผนอัตรากําลัง  

                - แผนการจัดหาพัสดุ 

                - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

                - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
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                   - ขอมูลรายรับและรายจาย                   

                   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  

                  - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

                  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

                  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

                  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

                   ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ  

                   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

                    สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลบางปู 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร    

 

**************************** 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปู มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การ
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือกํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว รวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนดไว   

2. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอ
กฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ  ท่ีกําหนด  

2. กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ 
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

2. ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอสาธารณชน  
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- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซ้ือจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร 
การใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ฝาย  ของเทศบาลตําบลบางปู 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจาง  ตอสาธารณชน  

2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการ
อยางชัดเจน   

3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
องคกรปกครอง   สวนทองถ่ิน  
 

************************ 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปู เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา
เทียมโดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกาหนดแนวทางการดา
เนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทา
โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความ
เปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลบางปู 
 2. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4.  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําคําสั่งมอบหมายบุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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 4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป เสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปู 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๘๐,๐๐๐ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 งานแผนและโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 4. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
  
 
 

************************ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

                 เทศบาลตําบลบางปูเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี

การบริการประชาชนในดาน ตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว

และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยาง

ตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการเทศบาลตําบลบางปูเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความ

ตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหเทศบาลดําเนินการใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการ

งานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดย เนน

ใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชน

เดือดรอนนอยท่ีสุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค  

                  3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน

เทศบาล ซ่ึงอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  

                   3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป   

                   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ   

                   นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาลตําบลบางปู ออกไปใหบริการแกประชาชน

หมุนเวียน ๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลบางปู  รวมท้ังการประชมุเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

                   กําหนดใหออกเทศบาลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต

เทศบาลตําบลบางปู  จํานวน  8 ชุมชน   

6. วิธีดําเนินการ  

                   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  

                   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย   

                   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการ

แกประชาชนในเขต เทศบาลท้ังหมด  
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                   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี ในการประชาคมทําแผนพัฒนา

ชุมชน                   

                   5. ประสานงานกับทุกสวนงาน   

6. วิธีดําเนินการ    

                   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ   

                   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย    

                   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย  เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไป

ใหบริการแกประชาชน  ท้ัง  8  ชุมชน    

                   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี ในการประชาคมทําแผนพัฒนา

ชุมชน   

                   5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน    

                   6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี     

               7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน   

               8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

                   ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ   

                   20,000 บาท  

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                    สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

                    10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ ไดรับ

บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลบางปูอยางท่ัวถึง   

                    10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ี

ของเทศบาลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของ

ประชาชน  

 

****************************** 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

  
1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปู  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบางปู ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลบางปู และรวมดําเนินการโครงการ รวมท้ังติดตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ตอไป  

  3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 3. เผยแพรรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามข้ันตอนตอไป 
 6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตอสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๖๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานแผนและโครงการ เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และ
มีชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  
 2. เทศบาลตําบลบางปู มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 

 
****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

-49- 

3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ี
ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลตําบลบางปู มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบล
บางปู  จึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางปู ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ได  
 3. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลบางปู 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารกิจการของเทศบาลตําบลบางปู  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน                2  คน 
                   (๒) ผูแทนภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ                                    ๒  คน 
  (๓) ผูแทนสมาชิกสภา         ๓  คน 
  (๔) ผูทรงคุณวุฒิ          2  คน 
  (๕) รองปลดัเทศบาล)              เปนกรรมการ 
  (๖) หัวหนาสํานักปลัด     เปนเลขานุการ 
  (๗) หัวหนาฝายอํานวยการ    เปนผูชวยเลขานุการ 
                  (๘) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                   เปนผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
                     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปูตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
                     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลบางปูทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข 
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลบางปู 
                     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบางปู สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
                     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลบางปูมอบหมาย 
            ๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
            6) การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
            7) การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
            8) การติดตามและประเมินผล 
            9) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณา เพ่ือ
ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 

   ๓๐,๐๐๐  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ๑. มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข
โครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

 

 

 ****************************** 
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สวนท่ี 3 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
          ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการ
เพ่ิมมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือ
เปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ี
ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยาง
ถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางปู เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

 3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ 
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช 
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 

3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง/ฝายเทศบาลตําบลบางปู 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีการดําเนินการ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลคําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ๑. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๔. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
 
 
 

************************ 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา
ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนา
ใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยดัและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 
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6. วิธีดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖. เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงานและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน 
ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอย
ละ 80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
  

 
************************ 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาล
ตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลบางปู เปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
เทศบาลตําบลบางปู เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย 
เบิกเงินออกจากคลังของเทศบาลตําบลบางปูได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลตําบลบางปู 
ก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตอง
เปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาลตําบลบางปู เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลบางปู สงผลใหเกิดการใช
งบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได   

3. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลตําบลบางปู 
 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายของเทศบาลตําบล
บางปตูอสาธารณชน 

4. เปาหมาย 

 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีการดําเนินการ 

 - รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  
ประกาศการจัดซ้ือ จัดจาง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ โดยกําหนดใหมีภาคประชาชน
เขารวมสังเกตการณ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
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 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 3๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ - รายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตอสาธารณชน  และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหเกิดความโปรงใส  
 
 
 
 

************************ 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปูใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจใน
การบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง 
แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาลตําบลบางปูใหเปนไป
โดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบลบางปู
มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถ
นําไปสูความโปรงใสในเทศบาลตําบลบางปู และลดการทุจริต 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการ
ทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปูในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบางปู  

4. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู  
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และความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 3. แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปูเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน 
การจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ผลลัพธ 
1. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู มีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดถูกตองไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู สามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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