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คํานํา 
 
   การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม            
ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ี
หนวยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝง
ความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณคา  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการ
ทุจริตได เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  สํานักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบล
บานแหวน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖5(เ พ่ิมเติม) ข้ึน            
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ  
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลตําบลบานแหวน  ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติ ดวย  
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก      
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ  มีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให
เกิดการทุจริต 
 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 
 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปน
เพียงตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
  
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริต  คอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 
2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง3 คะแนน             
จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
ปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายในตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม      
ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต
คอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวา



3 
 
เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความ
รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไม
สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง  
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติท่ีประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก          ออกเปน 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 เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนอัน
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย 
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 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม        การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายใน
การเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองการทจุริต 5 ป   

 

สวนท่ี  2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม)  
 

มิติที่ 1 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
ปริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.1.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน 
 
1.1.2 มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลบาน
แหวน” 
 
1.1.3 มาตรการ “จัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1.2.1 โครงการปลูกผักริมร้ัว 
 
1.2.2 โครงการสงเสริม อนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แหลงทองเที่ยว
พัฒนาและปรับภูมิทัศนใน
หมูบาน 
 
1.2.3 โครงการสรางอาชีพ 
สรางรายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

50,000 

 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 

1.3.1 โครงการพานองทอง
ธรรมะ 
 
1.3.2 โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลบานแหวน 
 
1.3.3 โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
ตําบลบานแหวน (กิจกรรม 
“สงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
งบดําเนินงาน

ประจําป 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
งบดําเนินงาน

ประจําป 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
งบดําเนินงาน

ประจําป 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
งบดําเนินงาน

ประจําป 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
งบดําเนินงาน

ประจําป 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

 

 รวม 2 มาตรการ 7 โครงการ 100,000 100,000 130,000 130,000 130,000  
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แผนปฏิบัติการปองการทจุริต 5 ป   

 

มิติที่ 2 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทจุริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 

 2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
 

2.2.2 โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 
 

2.2.3 โครงการจางเหมา
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
40,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
40,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

. 
40,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
40,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
40,000 

 

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่
ดี 
 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
2.3.2 มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการ  การ
ประพฤติปฏบิัติตน
ใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1 กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรติคุณแกสตรี
ดีเดน 
 
2.4.2 กิจกรรมยกยองและ
เชิดชูเกียรติแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวม
กิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 กิจกรรม “การจัดทาํ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานแหวน” 
 
2.5.2 กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่
เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวน 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 



7 

 

แผนปฏิบัติการปองการทจุริต 5 ป   

 

มิติที่ 2 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.5.3 มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาล
วาทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ” 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 
รวม 

2 มาตรการ 7 กจิกรรม 3 
โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  
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แผนปฏิบัติการปองการทจุริต 5 ป   

 

 

มิติที่ 3 ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
สงเสริม
บทบาทแล
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 โครงการ “อบรม
ใหความรูตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 
3.1.2 มาตรการ 
“เผยแพรขอมูลขาวสารที่
สําคัญและหลากหลาย” 
 
3.1.3 มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบานแหวน” 

20,000 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

20,000 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

20,000 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

20,000 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

20,000 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข ของ
ประชาชน 

3.2.1 กิจกรรมในการ
ดําเนินงานศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกขเทศบาล
ตําบลบานแหวน 
 
3.2.2 มาตรการกาํหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง
รองเรียน 
 
3.2.3 มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ  ดาน
การ สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.3.1 มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานแหวน 
 
3.3.2 มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
 
3.3.3 กิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบล
บานแหวน 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

 

 รวม 
6 มาตรการ 2 กจิกรรม 

1 โครงการ 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 
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แผนปฏิบัติการปองการทจุริต 5 ป   

 

มิติที่ 4 ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดนิกําหนด 

4.1.1 กิจกรรมการจัดทํา
รายงานควบคุมภายใน 
 
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแตงต้ัง การโอน 
การยาย  
 
4.2.2 กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนไดรับทราบ 
 
4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

    
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

  
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

  
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

  
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

  
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
 
4.3.2 กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

50,000 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

  

50,000 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

  

50,000 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

  

50,000 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

  

50,000 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

  

 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 

4.4.1  กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธกรณี
พบเห็นการทุจริต 
 
4.4.2 มาตรการการ
สงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกัน
การทุจริต 
 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบดําเนินงาน
ประจําป 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

 รวม 2 มาตรการ 7 กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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สวนท่ี 3 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกร
เพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานแหวนจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือตระหนักถึงการดวยจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึก
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมดวยคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนมีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมดวยสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี ดวยประโยชนแกครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ ดวยจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
รวมกัน 
 3.3 เพ่ือเปนการดวยภาพลักษณท่ีดีของเทศบาลตําบลบานแหวนในการเสริมดวยคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบานแหวนและพนักงานจางเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
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 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมดวยคุณธรรมจริยธรรม โดย  คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลตําบล     
บานแหวน  วิทยากรท่ีชํานาญ บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของการเสริมดวยสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
ดวยสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ดวยประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 
 10.3 ดวยภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมดวยคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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  1.1.2 ดวยจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน โดยกําหนด
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลาง ทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
กําหนดใหพนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานแหวน มี
หนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูก
กฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11    
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลบานแหวนควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
บานแหวนไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน” ข้ึน 
เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต       
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีดวยความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวนเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต ดวยระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมดวยความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ลูกจางประจาํ และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวนเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน เปดเผยเปนการท่ัวไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน 
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  1.1.3 ดวยจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือดวยความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมดวยระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีใน
ภาครัฐ เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมดวยความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่อง
ดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงค_
ดวยสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลบานแหวนใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมดวยความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
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 3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5. แจกจายใหบุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซ่ึงเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษ
เหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน 
คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเอง
แบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน แตกระนั้นสําหรับประชาชน
ท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง เทศบาลตําบลบานแหวน 
ตระหนักในปญหานี้ จึงไดจัดตั้งโครงการนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการ
ใชสารเคมีสงเคราะหใดๆ 
 3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกสภาเทศบาล  
 4.2 ประชาชนท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ 
 - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสาน 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือดวยแรงจูงใจ 
 - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัติ 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย เพ่ือให
สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ 
 - แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุ_ผัก 
 - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซ่ึงกันและกัน 
 - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ข้ันประเมินผล 
 - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว 
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 - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค (จํานวน
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
 - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
 - มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดตูัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแกไขรวมกัน 
 - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 วงเงิน 50,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทองเท่ียว พัฒนา 
    และปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบาน   
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9รัชกาลท่ี 9 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานได
พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองค
ทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยางเพ่ือประโยชน 4 
อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน“พออยู” หมายถึงไมเศรษฐกิจ 
ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง 
ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลบานแหวนในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
หมูบาน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานและในเขต
เทศบาลตําบลบานแหวนเพ่ือสงเสริมใหประชาชนในหมูบานไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในหมูบานของตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และดวยกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอม
ในหมูบานเพ่ิมมากข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกตนไมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 13 หมูบาน โดยปลูกพันธุไม
ประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 
 4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บานแหวน จํานวน 13 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนโดยบูรณาการรวมกันกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ 
 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานแหวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานแหวนพนักงาน/ลูกจาง เทศบาลตําบลบานแหวนผูนําหมูบานกลุมตาง ๆ ท้ัง 13 หมูบาน กลุมผูสูงอาย ุ
ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนและแหลงน้ํา คู คลอง ในเขต
เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุม
รวมทุกหมูบาน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําหมูบาน (กลุม
ยอยแตละหมูบาน) 
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 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําหมูบาน (กลุมยอยแตละ
หมูบาน) 
 6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในหมูบาน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในหมูบานและในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานใหมีความ
สวยงาม สะอาดรมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในหมูบานและหมูบานอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/หมูบาน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกหมูบานตางๆ ในเขตเทศบาลตําบล      บานแหวน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในหมูบานมีมากข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 โครงการอบรมใหความรูดวยอาชีพ ดวยรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึง รัชกาลท่ี 9 ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ี
ยากจนของราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัว
ประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พอ
อยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต”ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุงเนนการดวยกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหหมูบานสามารถวิเคราะหปญหา และ
ความตองการของหมูบาน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร เทศบาลตําบลบานแหวน จึงจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูการดวยอาชีพ ดวยรายได โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลบานแหวน 
 3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลบานแหวน 
 3.3 สามารถนําความรูไปดวยรายไดใหกับตนเอง 
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ 
 3.5 ดวยแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการดวยอาชีพในตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 วงเงิน 50,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
 10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัยจึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได 
จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหา
ดวยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปน
กลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพ และพลังในเชิงสรางสรรค ดวยใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเอง
พรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือดวยปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะ
พัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนา
และม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
คานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดย
การพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการ
ประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลัก
คําสอนท่ีรับไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม สรางความเก้ือกูลและ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดทายการ
พัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการปองกันรูวิธีแกไข
ปญหา ดวยภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือ
เก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
  3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 



23 
 
 6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ตามความเหมะสม 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา   เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงจนถึงปจจุบัน  มาตรา ๕๐ 
ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน (๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ (๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (๖) ให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนาธรรมอันดีของทองถ่ิน (๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ี
ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ใหองคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และเทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการดวย
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการดวยภูมิคุมกัน
และคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี
ความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือดวยภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
4. เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน จํานวนไมนอยกวา 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
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 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ี
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามความเหมาะสม  
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรปูแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน (กิจกรรม “สงเสริม 
การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรทําให เด็ก และเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม 
ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆเทศบาลตําบลบานแหวนพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและ
เยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน 
(กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็ก
และเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
แบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงจนถึงปจจุบัน  มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาล
ตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (๒) ใหมีและบํารุงทาง
บกและทางน้ํา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ (๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนา
ธรรมอันดีของทองถ่ิน (๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล 
เมืองพัทยา และเทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และ
รูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
4. เปาหมาย 
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เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน จํานวนไมนอยกวา 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ตามความเหมาะสม 
 8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร    
ปกครองสวนทองถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงดวยการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ 
ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก 
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจ
ตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใช
อํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหาย
ท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานสรางความโปรงใส มีความ
เขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
ตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ 
 - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 



30 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปน
เรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการ
สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลโดยแตงต้ัง
ปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงาน
การเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบดวยประธาน
กรรมการ หัวหนาสวน และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558, และ หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนคาจางและ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของเทศบาล พ.ศ. 2558 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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  2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแหวน มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานสรางความซ่ือสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดใหเทศบาล มีอํานาจหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับ
ประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาล
ตําบลบานแหวนทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวนท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน และหมูบานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 



33 
 
 - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบาน
แหวน ไดแก ทางเว็บไซตบอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

10.2 ผลลัพธ 
 - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ
จัดจางท้ังหมด 
 - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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  2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวน ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาล และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น 
เทศบาลตําบลบานแหวนในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน 
หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการ
ผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เทศบาลตําบลบานแหวนดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลบานแหวน ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรงุและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน จํานวน 1 ครั้งตอป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
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 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลตําบลบานแหวนทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบรายจายอ่ืน 
ประเภทรายจายอ่ืน 1) คาจางท่ีปรึกษา  เพ่ือเปนการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ของสวนราชการสังกัด
เทศบาลตําบลบานแหวน งบประมาณ 40,000 บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 
 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานแหวน 
จํานวน 1 ชุด 
10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนเทศบาลตําบลบานแหวน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวนตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปน
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง
และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
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 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 
  2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัต ิ
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี สรางความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หรือ หัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด  
รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ี
ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษ 
  2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิ่งหาคม ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิ่งหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือให
ผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งให
สถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลวเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดใหเทศบาล มีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลตําบลบานแหวนมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมี
ความซ่ือสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน
ใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 
 3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ สรางความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคน
ท่ัวไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป 
4. เปาหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน    
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก
ใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลบานแหวนทราบท่ัวกัน 
เพ่ือใหแตละหมูบานดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
เทศบาลตําบลบานแหวน เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
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 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากแตละ
ตําบลภายในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 
1 ครั้ง/ปโดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน เปนประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ครบทุก
หมูบาน 
10.2 ผลลัพธ 
 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการดวยรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสราง
ความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลบานแหวน ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือ
เต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวนอยางสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลบานแหวน จึงจัดกิจกรรมยก
ยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนผูทําความด ี
มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลตําบลบานแหวนท่ีควรไดรับการ
ยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน 
องคกรในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบาน
แหวน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการดวยแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลบานแหวนตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
มีคานิยม ยกยอง   เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือดวยมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ตามความเหมาะสม 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการสรางความ 
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดเทศบาลตําบลบานแหวนจึง
ไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางนายกเทศบาลตําบลบานแหวนกับปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง 
และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบานแหวน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561-2565 
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 เทศบาลตําบลบานแหวนไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลบานแหวนกับ
ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางาน
ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 
 1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
 3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
 4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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 5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
 - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรงุ 1 
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  2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลบานแหวนใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว 
เทศบาลตําบลบานแหวนยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทํา
หนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต 
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย สํานักปลัดเทศบาลมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
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 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลบานแหวนมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรบัแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลบานแหวนมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
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  2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย  มิชอบ 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวนวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการดวยธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดจัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบาน
แหวนวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการดวยเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลบานแหวน บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลตําบลบานแหวน พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบลบานแหวนยึดม่ันใน
คุณธรรมจรยิธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลบานแหวน บุคลากรทางการศึกษาใน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวนตําบลบานแหวน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
  3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานแหวนใหประชาชนรับรูอยาง
ถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลบานแหวนดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบลบานแหวนมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบาน
แหวนและตัวแทนหมูบานไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด ดวยเครือขายความ
รวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแหวนกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขารวมอบรม จํานวนไมนอยกวา 90 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน  
6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
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 วงเงิน 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงดวยและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบานแหวน ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - งบประมาณรายจายประจําป, แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 - ขอมูลรายรับและรายจาย, งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป, รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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  3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชน
กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานแหวน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงดวยและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบานแหวนไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
 - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานแหวนประชาสัมพันธหมูบานตามหมูบาน/หมูบาน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุหมูบาน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
 - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบ.ุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
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  3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
  
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบานแหวน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีสรางความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลบานแหวนจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตําบลบานแหวนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกรตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 053-441 961 ทางโทรสารหมายเลข 053- 441 961 ตอ 14 
 6.3 ทางเว็บไซต และ  facebook : เทศบาลตําบลบานแหวน  
 6.4 ทางไปรษณีย ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 50230 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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  3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบานแหวนเปนหนวยบริการดานการับเรื่องราวรองทุกข ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังใน
ดานการรับเรื่องราวรองทุกขไดอยางรวดเร็วและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไดอยางรวดเร็ว เพ่ือมุงเนน
ใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทาง 
ท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรยีน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
 - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
 - ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลบานแหวน 
 - ผาน facebook ของ เทศบาลตําบลบานแหวน 
 - ผาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน, ผูนําชุมชน, กํานัน, ผูใหญบาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 



56 
 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลบานแหวน เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการ
ดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
นั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบาน
แหวน 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบานแหวน 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกรตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

- โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  
- ระยะเวลา 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  เทศบาลตําบลบานแหวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแหวน 
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 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงดวยขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานแหวนในฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบลบานแหวน มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลบาน
แหวน โดยสํานักสํานักปลัดเทศบาลจึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
แหวนข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบานแหวนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนและแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลบานแหวนใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลตําบลบานแหวน  และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนกําหนดสรางความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน จํานวน 11 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลบานแหวน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา    
ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลบานแหวนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนเพ่ือเปน
องคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลบานแหวนเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
เทศบาลตําบลบานแหวนความตองการของประชาคมและหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน สรางความ
ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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  3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวน
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหวนไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวนนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 13 หมูบาน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวนอยาง
แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหวนไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลบานแหวนในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทน
ประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตําบลบานแหวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
แหวน 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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  3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวนวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวนตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3)           
และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ประกอบกับขอแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ ว435 ลงวันท่ี 11 เดือน  กุมภาพันธ  2548 เทศบาลตําบลบานแหวนจึง
ไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมให
เทศบาลตําบลบานแหวนมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวนและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลบานแหวน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) 
จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
  (1) ผูแทนหมูบานองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน 2 คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน 
  (4) ปลัดเทศบาลตําบลบานแหว เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายอํานวยการ เปนผูชวยเลขานุการ 
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 ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลบานแหวนทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข 
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวน 
  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บานแหวนสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบล
บานแหวนพรอมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
กําหนด 
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดมีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรี ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ 
กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรบัปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
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 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน  
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล  

ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอเทศบาลตําบลบานแหวน
พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบานแหวนข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
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 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศบาลตําบลบานแหวนและ
ผูบริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบานแหวน 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(รอย
ละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจ ุแตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคเทศบาลตําบลบาน
แหวนจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือให
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปสรางความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม 
6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งเทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. อ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลบานแหวนจะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ี
องคการบริหารสวนตําบลบานแหวนรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
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 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลบาน
แหวน 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลบานแหวนจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตอง
ไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวนออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
ผลลัพธ 
 มีระบบการตรวจสอบ การกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน
ดังกลาวได 
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  4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจดวยความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไม
มีขอผิดพลาดบริการสรางความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนหมูบาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวนเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนหมูบาน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลบานแหวนทุก
ข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ได
เรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนเทศบาล
ตําบลบานแหวนสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุน
การปรับเปลีย่นสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบานแหวนใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนหมูบานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนหมูบานจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนหมูบานเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
หมูบานเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลบานแหวนใหความสําคัญในการมีตัวแทนหมูบานเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนหมูบานไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนหมูบานมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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 กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน  
10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลบานแหวนมีความโปรงใส โดยมีตวัแทนประชาชนรวมตรวจสอบและ
ไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
  4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกหมูบานจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีเทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขา
รับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือดวยการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 12 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลบานแหวนและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 งานกิจการสภา ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลบานแหวนและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกเทศบาลตําบลบานแหวน 
 6.4 งานกิจการสภา ดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก
เทศบาลตําบลบานแหวนทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน 
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  4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทํา
หนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานแหวน
เทศบาลตําบลบานแหวนเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 12 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 
เชน 
 - แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - คณะกรรมการปลักประกันสุขภาพ 
 - คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัว 
 - คณะกรรมการโครงสรางพ้ืนฐาน 
 - คณะกรรมการดานเศรษฐกิจ 
 - คณะกรรมการดานสาธารณสุข 
 - คณะกรรมการดานการศึกษาและวัฒนธรรม 
 - คณะกรรมการดานกีฬา 
  - แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 12 คน   
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแหวน เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของหมูบาน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน 
การทุจริต 
  4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณจุดบริการแหงเดียวเบ็ดเสร็จ และในชุมชนตาง ๆ  
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามความเหมาะสม 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลตําบล 
มีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึง
ระดับชาติซ่ึงเทศบาลตําบลบานแหวน มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง 
โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมี
เครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวนในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน เทศบาลตําบลบานแหวนพิจารณาแลวเห็นวา การมี
เครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน 
4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนเขา
มามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวน 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลบานแหวน 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
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 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลบานแหวนกับบุคคล องคกร สวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแหวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


