
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลบางปู 

เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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

                       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  19  (16)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542   แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2554   ประกอบกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)   เทศบาลตําบล 

บางป ู ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.  2561 - 2564)  ข้ึน   ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบล 

บางปูไดพิจารณาอนุมัติใหประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  ของเทศบาล

ตําบลบางปู 

                      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    19   พฤษภาคม   พ.ศ.  2560 

    

(นายนิอัฮหมัดลุตฟ  นิเดรหะ) 

นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 

 

                     

 

 

 

 



 

 

                                                      

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติสี่ป 

(พ.ศ. 256๑ - 2564)  

ฉบับที่  ๑ 

 

 

 
เทศบาลตําบลบางปู  อําเภอยะหริ่ง   

จังหวัดปตตานี 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลบางปู 

ท่ี   71  / 2560 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) 

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

                      เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู เปนไป 

เปนไปดวยความเรียบรอย   ถูกตอง   บรรลุวัตถุประสงค   เทศบาลตําบลบางปูจึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 -2564)  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  19  (16)  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2554   จึงใหแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้  ประกอบดวย 

                 ๑.นายนิอัฮหมัดลุตฟ   นิเดรหะ         นายกเทศมนตรีตําบลบางปู          ประธานกรรมการ 

                 ๒.นายมูฮามัดรอสดี   สามะ             รองนายกเทศมนตรีตําบลบางปู            กรรมการ 

                 ๓.นายวันฮาซัน  แวโด                    รองนายกเทศมนตรีตําบลบางปู            กรรมการ 

                 ๔.นายนรทิร   หะยีแยนา                ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปู           กรรมการ 

                 ๕.นายชนก   บญุปถัมภ                  ปลัดเทศบาล                                  กรรมการ 

                 ๖.นายสุรศักดิ์   เบ็ญจวรรณ             รองปลัดเทศบาล                             กรรมการ 

                 ๗.นางสุพรรณี   จันทรประอบ           ผูอํานวยการกองคลัง                        กรรมการ 

                 ๘.นายนิรันทร   แวจูนา                   ผูอํานวยการกองสาธารณสุข               กรรมการ 

                 ๙.นางแวรอฮานี   แวเดร                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                  กรรมการ 

                 10.นายวุฒิชัย  ยิสะหมัน                นายชางโยธาชาํนาญงาน                    กรรมการ             

                 11.นางสุวภิา  ยอดรัก                    เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน               กรรมการ 

                 12.นางสาวอัสนะ ตาเยะ                 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน                 กรรมการ 

                 13.นางโนราน ี แวเดร                    เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน          กรรมการ 

                 14.นางสาวสุไขหนะ  ละใบซอ          นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ            กรรมการ 

                 15.นางสาวคัทรียา   ศรีมุกดานนท     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน             กรรมการ  

                 ๑6นางสาวศุภกิา   เจะเลาะ             หวัหนาฝายอํานวยการ                      เลขานุการ 

                 ๑7.นางสาวรวภีัทร  หนูนวล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการ                                       
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 ใหคณะทํางานมีหนาท่ี  ดังนี้      

                  ๑) ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

                  2) วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

                  3) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

                  4) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

                  5) หนาท่ีอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมายตามความเหมาะสมสภาพของเทศบาลตําบลบางปู 

                   ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง   ณ   วันท่ี     17    พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

                                                                      
                                                    (นายนิอัฮหมัดลุตฟ  นิเดรหะ) 

    นายกเทศมนตรีตําบลบางป ู

 

 

 

 

 

 

 
 

  



คํานํา 

                 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนแผนท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและใหแกคณะ

ผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา พนักงานจางท่ัวไป ใหมีการปฏิบัติ

ราชการตามหลักธรรมมาภิบาล มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและ รัฐวิสาหกิจใน

การแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางปู และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ 

ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติราชการให มีความโปรงใส

และยึดหลักธรรมมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทําแผน 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

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)   โดยมีการ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต โดยยึดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะท่ี  3   

(พ.ศ. 2560 – 2564)   สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู  

                 เทศบาลตําบลบางปูขอขอบคุณทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตําบลบางปูฉบับนี้ ซ่ึงจะกอประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ของเทศบาลตําบลบางปูตอไป 

 

 

 

                                                                                 (นายนิอัฮหมัดลุดฟ   นิเดรหะ) 

                                                                                  นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 

                                                                                  17    พฤษภาคม   2560 

 

 



สารบัญ 

 

                                                                               

                                                                                        หนา 

 

สวนท่ี  1  บทนํา                                                                                    1 – ๕  

สวนท่ี  2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 256๑ - 2564)                         ๖ - 9 

สวนท่ี  3  มิติท่ี  1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต              10 – ๑๖ 

          มิติท่ี  2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต                              ๑๗ – ๒๒ 

          มิติท่ี  3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน           ๒๓ – ๓๒ 

          มิติท่ี  4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ        ๓๓ – ๔๒ 

                     ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนท่ี  1 

                                                    บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                   การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

                   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

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่าํรวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ

ทุจริตมากข้ึน 

                 3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส 

                  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริต

กลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใส ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น

จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้            

                 4. การผูกขาด  

                  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องการผูกขาด  ดังนั้นจึง

มีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  บางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเอง

ไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก การผูกขาดในโครงการ

กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

                5. การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  

                 รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหราชการมีพฤติกรรมการ

ทุจริต เพราะความตองการท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ิมรายไดพิเศษ

ใหกับตนเองและครอบครัว 

                 6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม  

                   ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัด

ความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัว

มากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน   

                  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 โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง

จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ

การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption  Perception Index  - CPI)  ซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ  (Transparency 

International- IT)  พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2555 – 2558 อยูท่ี 35-38 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป พ.ศ.2558  อยูท่ีลําดับ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนท่ี 3 

ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป พ.ศ. 

2559 ลดลง 3 คะแนน จากป พ.ศ. 2558 ไดลําดับท่ี 102 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาคอรรัปชันอยูในระดับสูง  

                 แมวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม

การปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต (United  Nations  Convention  Against  Corruption  - UNCAC)  พ.ศ.2556 การจัดตั้งองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ   โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศ

ไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวย

ปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical 

Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมี

เงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับวาเปนปญหาท่ีฝง

รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับ

ปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของ

กลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

                 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่ม

จากป  พ.ศ.  2560  จนถึงป  พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน

สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ

ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ 
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ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ

ทุจริต (Corruption  Perception Index – CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ีระดับ

คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน

ตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

                ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

                ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

                ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

                ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

                ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

                ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption  Perception 

 Index – CPI) 

                    ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดตระหนักและใหความสําคัญการบริหาร

จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

                 1. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

                 2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

                 3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good  Governance) 

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

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. เปาหมาย 

                  1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 

ประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงประโยชนโดยมิชอบ 

                  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของขาราชการ 

                  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                  4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

                  5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต

และประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

                   1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti – Corruption)  จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

                   2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good  Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

                   3. ภาคประชาชนเขามีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน

ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการ

เฝาระวังการทุจริต 

                  4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

                  5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ

กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

*********************************** 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการฝายสภา
เทศบาลและขาราชการ
ประจําของเทศบาล
ตําบลบางปู 
 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
1.1.2(1) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลบางปู 
 

30,000 
 
- 
 

30,000 
 
- 

30,000 
 
- 

30,000 
 
- 

 

1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
เขตเทศบาลตําบลบางปู 

 (1) โครงการ “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน”
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขต
เทศบาลตําบลบางปู 
  
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000  

มิติ 1 รวม 1 มาตรการ - กิจกรรม 2  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000  



  

-7- 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 
 

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.2 (4) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาท่ี ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู" 
 

- - - 
 
 

- 
 
 

 

มิติ 1 รวม - มาตรการ 2 กิจกรรม 1 โครงการ - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3.การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบล
บางปูไดทุกข้ันตอน 

3.1.2 (1) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
 

- - - -  

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรยีน/
รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 
3.2.2 (1) โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

20,000 
 

20,000 

20,000 
 

20,000 

20,000 
 

20,000 

20,000 
 

20,000 

 

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
เทศบาลตําบลบางปู 

3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางป ู
3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 

     

มิติ 1 รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 2 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การเสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.1.1 (1)  โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
2561 
4.1.1 (2) โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาล 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

4.2 การสนับสุนนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ  
หรือการบริหารราชการ 
ตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 

- 
 

- - -  

4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน 
(community) และบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวังการ 
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
 

- - - -  

มิติ 1 รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 2 โครงการ - - - -  
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สวนท่ี 3 

  

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข 

แกประชาชนในทองถิ่น  

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล  

                หลักธรรมาภิบาล หรือหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good  Governance) เปนหลักสําคัญ

ในการบริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต ความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการ

เสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้  ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยาง

ตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี

เปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง  ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย

ดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมด

ไปในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ 

ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของ

คนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต

คอรรัปชัน ท้ังนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ

และการตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  

ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกร

ตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร

การปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลัก

ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส  (Transparency) หลัก

ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ

มีสวนรวม (Participation)  ดังนี้  การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใช

เปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส 

 



-11- 

 

สําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงาน

ท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 

                ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบางปู เทศบาลตําบลบางปูจึงจัดทํา

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

                1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 

                 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

                 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

                 4 .เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางาน

ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 

             ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

             เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

           1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหาร 

                2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูเก่ียวของ เพ่ือการวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

            3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

            4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

            5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

            4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณ 

             30,000     บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

             สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม 

                 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

                 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

                 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

**************************** 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล  

                    ตามท่ีเทศบาลตําบลบางปูไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู พ.ศ. 

2557  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม

ความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดปตตานีเรื่อง 

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  กําหนดให

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือ

รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ  ไดแก  ยึดม่ันในคุณธรรมและ

จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน

สวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแก

ประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 

ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, 

ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลัก จรรยาวิชาชีพของ

องคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พล

เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดให

ขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปน

การขัดกันระหวางประโยชน     สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 

1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลบางปู  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาว

มาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ี

เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบลบางปู ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชใน

การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง 

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค  

                 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐาในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล                    

 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล

และเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลบางปู เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   



-14- 

 

                   3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก

ผูรับบริการและประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

                   3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช

อํานาจในขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอ

ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  

                   3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ

เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                 เทศบาลตําบลบางปู  

6. วิธีดําเนินการ   

                    1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปูเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและ 

มีประสิทธิภาพ  

                    2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปูเปดเผยเปนการ

ท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ

หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   

               ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ  

               ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   

               งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไป 

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู    

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



 

 

-15- 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  

1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีตําบลบางปูประจําป 2561 

 2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

                 เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ี

มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ

หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น 

ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี    สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งใน

การแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง

มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ

ของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาล

ตําบลบางปู   จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลบางปู  

ประจําป 2561” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม 

(Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น กองชาง เทศบาลตําบล

บางป ูจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขต

เทศบาลตําบลบางปูเพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

 3. วัตถุประสงค   

                   3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

อันเปนสาธารณะรวมกัน   

                   3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลบางปู 

                   3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล

เพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน   

                   3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่น

และคลายรอนแก ประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

              ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 300 ตน  

 



 

 

-16- 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                 ในเขตเทศบาลตําบลบางปู  

 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 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางปู 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   

                   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)     

8. งบประมาณดําเนินการ  

                    60,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                    กองชาง เทศบาลตําบลบางปู  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                         10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

                     10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน  

                     10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

                         10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและ

สรางความรมรื่นในชุมชน  

  

 

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



 

-17- 

   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

                 เนื่องจากเทศบาลตําบลบางปู มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ

การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของ

ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให

เทศบาลมี อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียง

ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา 

และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยาง

โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตอง

จัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค  

                3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของ เทศบาล  

                3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมา 

ภิบาล  

                3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 9)  พ.ศ. 2553 จํานวน 3 ชองทาง ไดแก บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                   เทศบาลตําบลบางปู และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ   

                   6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้   

                         - ประกาศการจัดซ้ือ - จัดจาง    

                         - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง   

                         - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน    

                         - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน    

                         - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ - จัดจาง   

                         - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน   

                    6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 

ไดแก บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ   

                   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 

8. งบประมาณดําเนินการ  

                   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   

                   กองคลัง เทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                   10.1 ผลผลติ   เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

                   10.2 ผลลัพธ  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 

70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัดจางท้ังหมด   

                                      - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน   

                                      - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได  

  

  

  

******************************* 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียด

ท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครอง

สวนทองถิ่น   

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล   

                  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กําหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมี

หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ

บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี ผานมาไดมีการประเมิน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุก

ปนั้น  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 

เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 

เทศบาลตําบลบางปูจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ

บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค   

              3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน   

              3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน   

              3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  

              3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

               4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลบางปูใหสั้นลง   

               4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลตําบลบางปู 

               4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  

               4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบางปู   

               4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ 

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                  
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เทศบาลตําบลบางปู  อําเภอยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี 

6. วิธีดําเนินการ  

                   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

                   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  

                   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ี นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป

พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

                   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว

มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

                   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ

ผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

               4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ   

                    ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                    ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                    10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของ เจาหนาท่ี   

                    10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน   

                    10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

                    10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลบางปเูปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  

 

************************** 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ หนาท่ีเพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล  

                     เทศบาลตําบลบางปูใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปูเนื่องจากเห็นความสําคัญของการ

ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลบางปูปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, 

อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลบางปูยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ทุกสวนราชการ  การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน

ประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก

เจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนา

หนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน   นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ี

ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจง

เหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีท่ีมี

การตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ ดําเนินการ

ทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม 

ไม เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  นอกจากนี้ 

ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ การ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต 

และผลการ บริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด  

3. วัตถุประสงค  

                  3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

                  3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                   ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                   ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ   

                    - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบางปู 

                    - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

                    4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2561)  

  

 

 

 

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

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 

ตรวจสอบได   

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ

เทศบาล และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล   

                  การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน

การบริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ

ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค

ประชาชน  

3. วัตถุประสงค   

                  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                  ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                  เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ  

                  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัด

จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน

ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ เทศบาลตําบลบางปู และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด

ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบางปู 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   

                  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

                  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                  กองคลัง เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

                ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

 

 

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

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของ

ประชาชนในทองถิ่น   

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

                    ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลบางปูไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคม

แผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบล

บางป ูประจาํป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลใน

ปถัดไป  งานแผนและโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลบางปู  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุม

ประชาคมแผนชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 

3. วัตถุประสงค  

                3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนา ทองถ่ิน   

                3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

                3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาล  

                3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน   

                3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม   

                3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล

ตําบลบางปูสําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

                   เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ  

                 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

                 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน   

                 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

                 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ   

                 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 

                 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  

                 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน   

                 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงให งานแผนและโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

                 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   

                  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 8 ชุมชน 

ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ   

                   20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ   

                 งานแผนและโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

                 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

                 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน   

                 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเทศบาล  

                 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

                 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

                 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

********************************** 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก   

1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

                 เทศบาลตําบลบางปูเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดาน ตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ

ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและ

เปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการเทศบาลตําบลบางปูเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของ

ประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหเทศบาลดําเนินการใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ 

ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรีแก

ประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด 

รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค  

                  3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน

เทศบาล ซ่ึงอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  

                   3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป   

                   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ   

                   นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชน

ตางๆ ในเขตเทศบาล ท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

                   กําหนดใหออกเทศบาลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต

เทศบาลตําบลบางปูโดย 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 เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการ

แกประชาชน  ท้ัง  8  ชุมชน    

                   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี ในการประชาคมทําแผนพัฒนา

ชุมชน   

                   5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน    

                   6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี     

               7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน   

               8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

                   กําหนดออกเทศบาลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน

มีนาคม 2561  

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 : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร

จัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลบางปู

ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบล

บางปูโดย  งานแผนและโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู 

 3. วัตถุประสงค  

                   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ

แสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล

ตําบลบางปูใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตําบลบางปูกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู จํานวน  18  คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                 เทศบาลตําบลบางปู  

6. วิธีดําเนินการ   

                  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ                         

                   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู  บางตําแหนงในปจจุบันจะ

ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป   ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน

ตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนเทศบาลตําบลบางปูแทน

กรรมการฯ ท่ีครบวาระการท่ีดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  (2)  และ

ขอ  9 (2) ท่ีกําหนด 
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8. งบประมาณดําเนินการ  

                  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                  งานแผนและโครงการ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

 10. ตัวช้ีวัด/ 

                     เทศบาลตําบลบางปูมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูเพ่ือ

เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูและรางแผนพัฒนาสี่ป

เทศบาลตําบลบางปูพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูความ ตองการของประชาคมและ

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต  

  

  

 

 ************************ 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ    

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

                 ตามท่ีเทศบาลตําบลบางปูไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ

จัดซ้ือจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 

ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบางปู 

3. วัตถุประสงค   

                 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบาง

ปู อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบางปูไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนดใหภาค

ประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับ

มาตรการการปองกันการทุจริตใน เทศบาลตําบลบางปูนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง  

4. เปาหมาย  

              ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 8 ชุมชน 

5. วิธีการ 

                 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบางปู

แข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบางปูไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม 

(ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลบางปูในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมี

สวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ   

                 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือ

เรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

               ดําเนินการทุกปงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ  

                ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

               สํานักปลัดเทศบาลและกองคลัง เทศบาลตําบลบางปู 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                  9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล

ตําบลบางปู   

                  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง  

  

  

  

******************************* 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล   

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

                    การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล 

ตําบลบางปูอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก

อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี

กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ

ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ 

ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบางปูเปนไปอยาง

ถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค  

                  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

                  3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ

ดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

                  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

                  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  

                  3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง

เหมาะสม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

               พนักงานเทศบาลทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

               สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบางปู 
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6. วิธีการดําเนินการ   

              6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   

                  6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหาร

และการปฏิบัตงิานของหนวยรับตรวจ   

                  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 

รวมท้ังการบริหารงาน ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

                   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง

ราชการกําหนด เพ่ือให ม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

นโยบาย  

                6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

                 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ  

                 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                 หนวยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลบางปู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                    10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์

ของงานมากข้ึน   

                 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  

                 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด  

                 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง  

   

 

 

******************************* 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล   

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

                    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ

ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบางปูจึงไดมีการจัดทําและ

รายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  

3. วัตถุประสงค   

                1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลบางปู  

                    2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปูทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 

                    3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบางปู  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

                  สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบางป ู

6. วิธีดําเนินการ  

                   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  

                   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  

                   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

                       4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

ดําเนินการประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  

                       5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการ

รวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ  6 
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                          6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน   

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

                     ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ  

                   ไมใชงบประมาณดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                    สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                    1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

                    2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  

                    3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม  

  

  

***************************** 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ

บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ 

ดูแล    

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

                      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให เทศบาลตําบลบางปูในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช

มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนิน

กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 

ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

จะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช

ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ

สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนํา

ความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกัน

หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   

3. วัตถุประสงค  

                  3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ   

                   3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสีย่งระบบควบคุม ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด   

                   3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลบางปู      

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

                สํานักงานเทศบาลตําบลบางปู 
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6. วิธีดําเนินการ   

                  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบางปู(ระดับ

องคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางปรับปรุง 

                   6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลบางปูนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

                   6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลบางปูรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในเทศบาลตําบลบางปู   

                   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบางปูประชุมพิจารณา

และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือ

จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  

                   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น

ปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

                 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

                  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                    สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

                        10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  

                    10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

                         10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาท่ีกําหนด  

  

  ******************************** 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การ

หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

                   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 

ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ

กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น มีการทํางานมี

กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ

ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  

3. วัตถุประสงค   

                  3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได   

                      3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและ

ตรวจสอบได  

                  3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   

                      3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง

แกไขการทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

                  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

                  เทศบาลตําบลตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

6. วิธีดําเนินการ   

                     จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางปูภายในเกาสิบวันนับ

แตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ

นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   

                  ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ  

                  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                   กองคลังเทศบาลตําบลบางปู 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

                   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

                   10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

                   10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ  

 

 

 

*********************** 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

                  คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชน

ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ

วามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความ

ม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค  

                สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. .เปาหมาย/ผลผลิต  

                 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลบางปู  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

                  เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ   

                      6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการ 

คอรรัปชั่น   

                       6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการ

คอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

                   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   

                    ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                     สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                       10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบ

การคอรรัปชั่นได   

                       10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ

คอรรัปชั่นในระดับเทศบาล  

  

  

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