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ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ฉบับที่  ๓ 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลบางปู   อําเภอยะหร่ิง 

 จังหวัดปตตานี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํานํา 

                 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 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)   สาํหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู  

                 เทศบาลตําบลบางปูขอขอบคุณทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   

(พ.ศ. 256๒ - 2564)  ของเทศบาลตําบลบางปูฉบับนี้ ซ่ึงจะกอประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ของเทศบาลตําบลบางปูตอไป                                                       

                                                                                                                   

                                                                                 (นายนิอัฮหมัดลุดฟ   นิเดรหะ) 

                                                                                  นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 

                                                                                       ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 



 
 
 

 
สารบัญ 

 

                                                                               

                                                                                 หนา 

 

              คํานํา                                                                                  

สวนท่ี  2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ - 2564)                     ๑ – ๓ 

สวนท่ี  3  มิติท่ี  1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต            4 - 9 

          มิติท่ี  2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต                            ๑๐ – ๑๗ 

          มิติท่ี  4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ     18 - 23 
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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 )  โ ค ร ง ก า ร ป อ ง กั น
ผลประโยชนทับซอน 

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 
 

๔๐,๐๐0 
 
 
 
 

๔๐,๐๐0 
 
 
 
 

๔๐,๐๐0 
 
 
 
 

 

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

 1) โครงการทองถิ่นอาสา 
ป ลูกป า เฉ ลิม “จิตอาสา 
สรางปา รักษน้ํา” 
  
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

 
รวมมิติที่ 1 

  ๓ โครงการ  
  ๐ กิจกรรม 
  ๐ มาตรการ 

๔๕,000. ๔๕,000. ๔๕,000.  
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มิติ 
 

ภารกจิตาม
มิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 . 1  แ ส ด ง
เ จ ต จํ า น ง ท า ง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 
 

1) มาตรการแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการ
ทุ จริ ตของนายกเทศมนตรี
ตําบลบางปู  ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบั ติการปองกันการ
ทุจริต 
 
 

0 0 0  

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอํ านาจ
หนาที่ ใหเปนไป
ต า ม ห ลั ก ก า ร
บ ริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 
 

1)   มาตรการยกระดับการ
ป ฏิบั ติหน าที่ ต ามหลั กการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2) กิจกรรม การลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐0 
 
 

0 

๕๐,๐๐0 
 
 

0 

๕๐,๐๐0 
 
 

0 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี 
ไดทราบหรือ 
รั บ แ จ ง ห รื อ
ตรว จสอ บพ บ
การทุจริต 
 

1) มาตรการกํากับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรเทศบาลตําบล
บางปู   
 

0 
 

 

 

0 
 

 

 

 

0 
 

 

 

  
รวม มิติที่ 2 

๐  โครงการ 
๐  กจิกรรม 

 3  มาตรการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
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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 

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

 

๑) กิจกรรมสงเสริมประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง 
 

๓๐,๐๐0 
 
 
 
 

๓๐,0๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐0 
 
 
 
 

 

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 
 

๕๐,0๐๐ 
 

 

 

๕๐,๐๐0 
 

 

 

๕๐,๐๐0 
 

 

 

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 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐0 
 
 
 

๓๐,๐๐0 
 
 
 

 

 
รวม มิติที่ 4 

๑ โครงการ 
๒ กิจกรรม 

  ๐  มาตรการ 

๑๑๐,000 ๑๑๐,000 ๑๑๐,000  
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สวนท่ี  ๓ 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ การมี

ผลประโยชนทับซอน  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล   

                     ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 

ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 

พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชน

สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวก

พอง  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช

อิทธิพลตาม อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน

สวนรวม  ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต

รวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน

องคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติ

พ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมาย

รวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือให

ความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  ดังนั้น เทศบาล

ตําบลบางปู   จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน  แกบุคลากรของ 

เทศบาลตําบลบางปู   เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ   จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน 

ทับซอน   ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 

กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค   

                  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไป

เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  

                 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของ พนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไป 

                 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบล

บางปู มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มี

คุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใส

สะอาด 



 
 
 

-๕- 

 

4. เปาหมาย   

             พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

             เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีการดําเนินการ   

             จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ   

               ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564  

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  

               ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  ตัวช้ีวัด   

                    พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไป มีความเขาใจเรื่องผลประโยชน 

ทับซอน  

                     ผลลัพธ  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางท่ัวไปมีความรูเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  

  

 

**************************** 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 
 1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2556 - 
2560) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  

  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน 
เทศบาลตําบลบางปู จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต เพ่ือ
เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางปู  

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแก
ประชาชน 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู  

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต 
 ๓. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

         ๔๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตไมนอยกวา
รอยละ 80 
                                 

******************************** 
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1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซ่ึง
นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมมีมากข้ึน ทําใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของ
มนุษยท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปูก็เปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญ และตองไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา ใหเปนกําลังในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 

 ดังนั้น  เ พ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปญหาท่ีจะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการทองถ่ินอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษรักน้ํา” 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู มีความตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนสมบัติของชาติ 
 2. เพ่ือสงเสริมใหมีจิตสํานึกสาธารณะ รูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 

4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู จํานวน  ๘  ชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบางปู แหลงเรียนรูธรรมชาติปาชายเลนในเขตเทศบาล 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 6.๒ ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6.๓ ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 6.๔ ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว 
 6.๕ สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

๑๕,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองชาง  เทศบาลตําบลบางปู 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปู จํานวน  ๘  ชุมชน  
  2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปูมีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกิดจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปน
สมบัติของชาติ 
 3. เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปูเกิดจิตสํานึกสาธารณะ รูจักเสียสละ และ
รูจักแบงปน 
 

 

*********************************** 
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2.1 การแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู 
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2560 -  2564)  ซ่ึง
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริต   ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตอง
มีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ซ่ึง
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,852 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของ
รัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด 
และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลบางปู จึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถ่ินเอง ซ่ึงจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
โดยไดยึดถือหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู
อยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

2. เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู สูการรับรู
ของสาธารณชน  

4. เปาหมาย 

 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู 
 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปองกันการทุจริตและตานการทุจริต  
 2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบางปู 
 
 

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

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น   

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 ตอเนื่อง

ทุกปนั้น  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา

กวาปท่ีผานมา เทศบาลตําบลบางปูจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการ

ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

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 

ปฏิบตัิราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

               เทศบาลตําบลบางปู  อําเภอยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี 
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6. วิธีดําเนินการ  

                   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

                   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด

ท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  

                   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ี นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ

โดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

                   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว

มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

                   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ

ผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

               ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ   

                    ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

                    ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

                    10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ

ในการใหบริการของ เจาหนาท่ี   

                    10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน   

                    10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

                    10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลบางปูเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  

 

 

************************** 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

 เพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปูปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดค
ความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่ากวาปท่ีผานมา เทศบาล
ตําบลบางปู จึงไดจัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปูเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีเทศบาลตําบลบางปูตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
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 3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลา  ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๖) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต
ของหนวยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลบางปูเพ่ิมข้ึน 

 
 

************************************ 
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1. ช่ือโครงการ :  มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกร
เทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรเทศบาลตําบลบางปู เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได สรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายใหแกประชาชน  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส 
2. เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนการดําเนินการ

ตรวจสอบเรื่องรองเรียนของ บุคลากรในองคกรเทศบาลตําบลบางปู  รวมถึงข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิด
อยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย 
 มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรเทศบาล
ตําบลบางปู ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในข้ันตอนตางๆ ดังนี้  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําความผิด  

 4. กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรเทศบาลตําบลบางปู 
 5. เผยแพร มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรเทศบาล
ตําบลบางปู ใหสาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรเทศบาลตําบลบางปู ใหผูบริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติกร  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปู  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
อยางเปนระบบ โปรงใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู เพ่ิมมากข้ึน  

 

**************************************** 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลบางปูยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 
- 2561)  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวม
สังเกตการณจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล
ตําบลบางปู โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ เพ่ือสงเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ี
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและ
เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง
ของเทศบาลตําบลบางปู 
 2. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซดของ
เทศบาลตําบลบางปู  และท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบางปู 

4. เปาหมาย 

 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผู
สังเกตการณในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง  
 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปและผูเขารวมสังเกตการณเก่ียวของกับพัสดุ 
เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 ๖.๓ ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บ
ไซดของเทศฐาลตําบลบางปู  และท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบางปู  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลบางปู 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซ้ือจัด
จางของเทศบาลตําบลบางปู 
 
 
 

******************************** 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึด
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
ตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือ ถูก
ตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานกิจการสภาเทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบางปู 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 
 

*************************************** 
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๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองดีกวาสวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอย
ลง  และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคา หรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน   ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  
สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได
จัดทํากิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต  เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาค
ประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในชุมชนของเทศบาลตําบลบางปู 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบางปู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ  บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบางปู  เว็บไซตของเทศบาลตําบลบางปู 
 2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน 
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 3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต    
 5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบางปู  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบางปู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง 
 2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 
 
 

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