
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจรติ ๔ ป�  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 
เทศบาลตําบลบ!านแหวน   

อําเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม+ 



คํานํา 
 
   การทุจริตเป�นป�ญหาใหญ�ของสังคมไทยมาเป�นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ซ่ึงในป�จจุบันได#ทวีความรุนแรงข้ึนอย�าง 
ต�อเนื่อง ทําให#เกิดความเสียหายในวงกว#าง โดยส�งผลกระทบต�อต�อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม            
ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป�นอย�างมาก การแก#ป�ญหาการทุจริตจึงเป�นสิ่งสําคัญท่ี
หน�วยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเป�นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให#มีความเจริญก#าวหน#าสามารถ
แข�งขันกับต�างประเทศได# อย�างทัดเทียม ท่ีจะต#องประสานความร�วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร�วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู�ไปพร#อมๆ กัน โดยการปลูกฝ�ง
ความซ่ือสัตย8สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค�านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกต#อง รวมท้ังเข#าใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณค�า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได#มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปAองกันและแก#ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแก#ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ�งเน#นการสร#าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให#เกิดการ
ทุจริตได# เพ่ือให#การดําเนินการดังกล�าว บรรลุผลได#อย�างเป�นรูปธรรม  สํานักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบล
บ#านแหวน  จึงได#จัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต ๔ ปF พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให#เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร8และกลยุทธ8ของเทศบาลตําบลบ#านแหวน  ให#บรรลุเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน8
กําหนดไว# และเป�นการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแก#ไขป�ญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป�นนโยบายระดับชาติ ด#วย  
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตําบลบ#านแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เนื้อหา หน!า 
ส+วนท่ี ๑  บทนํา  

        การวิเคราะห8ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค8กร 1 
        หลักการและเหตุผล 2 
        วัตถุประสงค8ของการจัดทําแผน 3 
        เปAาหมาย 4 
        ประโยชน8ของการจัดทําแผน 4 

ส+วนท่ี ๒   แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตส่ีป� (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
        บัญชีแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตสี่ปF (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ 5 
        มิติท่ี ๑ การสร#างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต 5 
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปAองกันการทุจริต 6 
        มิติท่ี ๓ การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 8 
        มิติท่ี ๔ การเสริมสร#างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

9 

ส+วนท่ี ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
        มิติท่ี ๑ การสร#างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต 10 
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปAองกันการทุจริต 28 
        มิติท่ี ๓ การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 49 
        มิติท่ี ๔ การเสริมสร#างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค�กร  
 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีวัตถุประสงค�เพ่ือต�องการ
บ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการป-องกันการทุจริตท่ีมีอยู�ใน
ป.จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
 การทุจริตในระดับท องถ่ิน พบว�าป.จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน ได�แก�      
การกระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจ  มีวัตถุประสงค�
สําคัญเพ่ือให�บริการต�าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แต�ในทางปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส�วนขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ิน จําแนกเป7น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด�านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจากการ
ละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2) สภาพหรือป.ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะป.ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส�วนต�างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 
 สาเหตุและป(จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท องถ่ินสามารถสรุปเป+นประเด็นได  ดังนี้ 
 1) โอกาส แม�ว�าในป.จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
แต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช�กฎหมายท่ีไม�
เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เป7นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให�
เกิดการทุจริต 
 2) ส่ิงจูงใจ เป7นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให�คนใน
ป.จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเป7นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป.จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเป7นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป7นการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เป7นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเป7นห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก�เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�
ตนเองได�รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การผูกขาดในโครงการ
ก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 5) การได รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป7นป.จจัยหนึ่งท่ี
ทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเป7นอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีต�อง
แสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป7นคุณธรรมท่ีได�รับการเน�นเป7น
พิเศษถือว�าเป7นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป.จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาปน�อยลง 
และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเป7นท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน�ส�วนรวม 
 7) มีค�านิยมท่ีผิด ป.จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตเป7นยก
ย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป7นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมีค�านิยมท่ีผิดเห็นว�า
การทุจริตเป7นวิถีชีวิตเป7นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป7นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป7นคนฉลาด ย�อมจะทําการทุจริตฉ�อ
ราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ�านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห�ความเสี่ยงการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดังกล�าวข�างต�น เป7น
เพียงตัวอย�างของสาเหตุและป.จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินแต�ละแห�งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช�ในการวิเคราะห�ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละแห�งได�ตามความเหมาะสม 
  
2. หลักการและเหตุผล 
 ป.จจุบันป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นในประเทศไทยถือเป7นป.ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง  โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป7นป.ญหาลําดับ
ต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วนใน
สังคมไทย ไม�ว�าจะเป7นภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว�าเป7นองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชั่นและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู�เสมอ  ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วน
ท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต  คอร�รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล�องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป7นเครื่องมือท่ีใช�ประเมินการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว�า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างปh 2555 – 2558 อยู�ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปh 
2558 อยู�อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป7นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยปh 2559 ลดลง3 คะแนน             
จากปh 2558 ได�ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทยเป7นประเทศท่ีมี
ป.ญหาการคอร�รัปชั่นอยู�ในระดับสูง 
 แม�ว�าในช�วงระยะท่ีผ�านมา ประเทศไทยได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป-องกัน
การทุจริต ไม�ว�าจะเป7น การเป7นประเทศภาคีภายในต�ออนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการป-องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 ฉบับ แต�ป.ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มท่ีลดน�อยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําให�การทุจริตเป7นป.ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป.จจัยทางด�านพ้ืนฐานโครงสร�างสังคม      
ซ่ึงเป7นสังคมท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ�ท่ีทําให�สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและ พวกพ�อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วนมองว�าการทุจริต
คอร�รัปชั่นเป7นเรื่องปกติท่ียอมรับได�  ซ่ึงนับได�ว�าเป7นป.ญหาท่ีฝ.งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีตหรือกล�าวได�ว�า
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เป7นส�วนหนึ่งของค�านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว ผนวกกับป.จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม�ได�บูรณาการความ
ร�วมมือของทุกภาคส�วนไว�ด�วยกัน จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล�าวมาข�างต�นไม�
สามารถทําได�อย�างเต็มศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง  
 ป.จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เป7นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปh พ.ศ. 
2560 จนถึงปh พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป7นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7นสังคมมิติท่ีประชาชน
ไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝtายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความ
โปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มี
เป-าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต(Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปh พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป7นอยู�ในป.จจุบัน ไม�ใช�
ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลัก          ออกเป7น 6 
ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการป-องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป7นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป7นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างยั่งยืนจึงได�ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบ ด�านการป-องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด�านการป-องกันและปราบปรามการทุจริตผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต�าง ๆ ท่ีเป7นรูปธรรมอย�างชัดเจนอัน
จะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค�และเป-าหมายของการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย�างแท�จริง 
 
3. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝtายการเมืองข�าราชการ
ฝtายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
 3) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
4. เป8าหมาย 
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 1) ข�าราชการฝtายการเมือง ข�าราชการฝtายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน
ท�องถ่ิน ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม        การขัดกันแห�ง
ผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป-องกันป.ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข�าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
มีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม 
 5) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป7นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
 
5. ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
 1) ข�าราชการฝtายการเมือง ข�าราชการฝtายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ในการต�อต�าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ.งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถบริหารราชการเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร�งใส เป7นธรรมและตรวจสอบได� 
 3) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท�องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต 
 5) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป7นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เป7นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบ ด�านการ
ป-องกันการทุจริต อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือกันเป7นเครือข�ายใน
การเฝ-าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป�องการทุจริต 4 ป�   

 

ส�วนท่ี  2 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป� 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

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

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร�าง
สังคมท่ีไม 
ทนต อการ
ทุจริต 

1.1 การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก 
บุคลากรท้ัง
ข�าราชการ
การเมืองฝ-าย
ปริหารข�าราชการ
การเมืองฝ-ายสภา
ท�องถิ่น และฝ-าย
ประจําขององค1กร
ปกครองส วน
ท�องถิ่น 

1.1.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน 
 
1.1.2 มาตรการ “ส งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบ�านแหวน” 
 
1.1.3 มาตรการ “จัดทําคู มือการ
ป�องกันผลประโยชน1ทบัซ�อน” 
 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก 
ประชาชนทุกภาค
ส วนในท�องถิ่น 

1.2.1 โครงการปลูกผักริมร้ัว 
 
1.2.2 โครงการส งเสริม อนุรักษ1 
ฟBCนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม แหล งท องเท่ียวพัฒนา
และปรับภูมิทัศน1ในหมู บ�าน 
 
1.2.3 โครงการสร�างอาชีพ สร�าง
รายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

50,000 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

30,000 
 
 
 
 

50,000 

50,000 
 

30,000 
 
 
 
 

50,000 

 

 1.3 การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก 
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 

1.3.1 โครงการพาน�องท องธรรมะ 
 
 
1.3.2 โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทาง
สังคมให�เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลบ�านแหวน 
 
1.3.3 โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทาง
สังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�าน
แหวน (กิจกรรม “ส งเสริมการเรียนรู�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
งบ

ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
งบ

ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
งบ

ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
งบ

ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

 

 รวม 2 มาตรการ 7 โครงการ 100,000 100,000 130,000 130,000  
 
 
 
 
 



8 

 

 
 

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

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป�องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต อต�านการทุจริต
ของผู�บริหาร 
 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค1กร
ปกครองส วนท�องถิ่น 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 

 

 2.2 มาตรการ
สร�างความโปร งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 กิจกรรม “สร�างความโปร งใส
ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
 
2.2.2 โครงการเผยแพร ข�อมูล
ข าวสารด�านการจัดซ้ือ-จัดจ�าง 
 
2.2.3 โครงการจ�างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
40,000 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
40,000 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
40,000 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
40,000 

 

 2.3 มาตรการ
การใช�ดุลยพินิจ
และใช�อํานาจ
หน�าท่ีให�เปOนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 มาตรการการมอบอาํนาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก 
หน วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการ  การ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให�เปOนท่ี
ประจักษ1 

2.4.1 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก สตรีดีเด น 
 
2.4.2 กิจกรรมยกย องและเชิดชู
เกียรติแก บุคคล หน วยงาน องค1กร
ดีเด น ผู�ทําคุณประโยชน1หรือเข�าร วม
กิจกรรมขององค1กรปกครองส วน
ท�องถิ่น 
 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู�ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได�
ทราบหรือรับแจ�ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 กิจกรรม “การจัดทําข�อตกลง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บ�านแหวน” 
 
2.5.2 กิจกรรมให�ความร วมมือกับ
หน วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีเพื่อตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวน 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

 

 



๗ 

 

แผนปฏิบัติการป�องการทุจริต 4 ป�   

 

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

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.5.3 มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองร�องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล าวหาเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลว า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีโดยมิชอบ” 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 

ไม ใช�งปม. 
 

 

 รวม 2 มาตรการ 7 กจิกรรม 3 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000  
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มิติที่ 3 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส งเสริม
บทบาทแล
การมีส วน
ร วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให�มีและ
เผยแพร ข�อมูล
ข าวสารใน
ช องทางท่ีเปOนการ
อํานวยความ
สะดวกแก 
ประชาชนได�มี
ส วนร วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าท่ี
ขององค1กร
ปกครองส วน
ท�องถิ่นได�ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1 โครงการ “อบรมให�ความรู�
ตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
 
3.1.2 มาตรการ “เผยแพร ข�อมูล
ข าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
 
3.1.3 มาตรการ “จัดให�มีช องทางท่ี
ประชาชนเข�าถึงขอมูลข าวสารของ
เทศบาลตําบลบ�านแหวน” 

20,000 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

20,000 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

20,000 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

20,000 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 

 

 3.2 การรับฟSง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองร�องเรียน/
ร�องทุกข1 ของ
ประชาชน 

3.2.1 กิจกรรมในการดําเนินงาน
ศูนย1รับเร่ืองราวร�องทุกข1เทศบาล
ตําบลบ�านแหวน 
 
3.2.2 มาตรการกาํหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองร�องเรียน 
 
3.2.3 มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อน
รําคาญ  ด�านการ สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 

 

 3.3 การส งเสริม
ให�ประชาชนมี
ส วนร วมบริหาร
กิจการขององค1กร
ปกครองส วน
ท�องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 
3.3.2 มาตรการแต งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข�าร วมเปOนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ�าง 
 
3.3.3 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บ�านแหวน 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
 

 

 รวม 6 มาตรการ 2 กจิกรรม 1 โครงการ 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
 

 
 
 
 

 
 

มิติที่ 4 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 หมาย



๙ 

 

แผนปฏิบัติการป�องการทุจริต 4 ป�   

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เหตุ 

4. การ
เสริมสร�าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค1กร
ปกครองส วน
ท�องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ นดิน
กําหนด 

4.1.1 กิจกรรมการจัดทํารายงาน
ควบคุมภายใน 
 
 
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน  
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 

 
ไม ใช�งปม. 

 

 4.2 การ
สนับสนุนให�ภาค
ประชาชนมีส วน
ร วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได� 

4.2.1 มาตรการส งเสริมให�
ประชาชนมีส วนร วมตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต งต้ัง การโอน 
การย�าย  
 
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช�จ ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
 
4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 
 

ไม ใช�งปม. 
 
 
 
 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 
 

 

 4.3 การส งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท�องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมการส งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถิ่น 
 
4.3.2 กิจกรรมส งเสริมสมาชิกสภา
ท�องถิ่นให�มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ-ายบริหาร 
 

50,000 
 
 

ไม ใช�งปม. 
  

50,000 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

50,000 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

50,000 
 
 

ไม ใช�งปม. 
 

 

 4.4 เสริมพลัง
การมีส วนร วมของ
ชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส วนเพื่อ
ต อต�านการทุจริต 

4.4.1  กิจกรรมการติดป�าย
ประชาสัมพันธ1กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
4.4.2 มาตรการการส งเสริมและ
พัฒนาเครือข ายด�านการป�องกันการ
ทุจริต 
 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป� 
ไม ใช�งปม. 

 

 

 รวม 2 มาตรการ 7 กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000  
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ส�วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 

 
มิติท่ี 1 การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 

1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมืองฝ+ายบริหารข�าราชการ
การเมืองฝ+ายสภาท�องถ่ิน และฝ+ายประจําขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�บังเกิด
ประโยชน/สุขแก�ประชาชนในท�องถ่ิน 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าประชาชนมีความสุขอย�างยั่งยืนและสามารถก�าวพ�นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน*มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให�เป1นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข�อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได�รับมอบหมายภารกิจ
ในการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน ใช�อํานาจท่ีได�รับอย�างซ่ือสัตย* ต�องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ให�บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให�เกิดประโยชน*สูงสุดต�อประชาชนและต�อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร*
การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� 5 ยุทธศาสตร*และยุทธศาสตร*ท่ี 4 การส�งเสริมคุณธรรม ในองค*กร
เพ่ือเป1นต�นแบบให�ข�าราชการได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือตระหนักถึงการด�วยจิตสํานึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย* สุจริต มีจิตสํานึก
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป1นแบบอย�างท่ีดีแก�ประชาชน จึงได�ทําโครงการเสริมด�วยคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน*สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวนมีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน�อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป1นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส�วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให�พนักงาน ได�รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร�วมใน
การเสริมด�วยสังคมแห�งคุณธรรมและสมานฉันท* ประพฤติตนเป1นพลเมืองดี ด�วยประโยชน*แก�ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ ด�วยจิตสํานึกในการทําความดี รู�จักการให� การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน*
ร�วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป1นการด�วยภาพลักษณ*ท่ีดีของเทศบาลตําบลบ�านแหวนในการเสริมด�วยคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวนและพนักงานจ�างเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีการดําเนินกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ�งเป1น 3 แนวทางคือ 
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 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมด�วยคุณธรรมจริยธรรม โดย  คณะผู�บริหาร ปลัดเทศบาลตําบล     
บ�านแหวน  วิทยากรท่ีชํานาญ บรรยายให�ความรู�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน*นอกสถานท่ี ส�งเสริมให�รู�รัก สามัคคี เสียสละ ช�วยเหลือ แบ�งปGนและ
เห็นคุณค�าของการเสริมด�วยสังคมแห�งความดีมีคุณธรรม เช�น การช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแก�พระภิกษุสงฆ*ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป1นต�น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน* ณ วัดต�างๆ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 พนักงาน เจ�าหน�าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน�อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป1นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ได�รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให�มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร�วมในการ
ด�วยสังคมแห�งคุณธรรมและสมานฉันท* ด�วยประโยชน*แก�ครอบครัวและประเทศชาติ รู�จักการให�และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน*ส�วนรวม 
 10.3 ด�วยภาพลักษณ*ท่ีดีขององค*กร เสริมด�วยคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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  1.1.2 ด�วยจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน โดยกําหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝPาฝQนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล�าว ให�ถือว�าเป1นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร�ายแรงแห�งการกระทํา 
ประกอบกับได�มีประกาศคณะกรรมการพนักงานมาตรฐานการบริหารบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลาง ทางจริยธรรมของข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�างขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน วันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
กําหนดให�พนักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแหวน มี
หน�าท่ีดําเนินการให�เป1นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน*ส�วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได�แก� ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย* สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน*ของ
ประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน*ส�วนตน และไม�มีประโยชน*ทับซ�อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป1นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ, ให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน
อย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง,มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร�งใส และ
ตรวจสอบได�, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป1นประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค*กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให�หรือรับของขวัญหรือประโยชน*อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือกําหนดให�
ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน*ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีและไม�กระทําการอันเป1นการ
ขัดกันระหว�างประโยชน*ส�วนตนและประโยชน*ส�วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11    
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านแหวนควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล�าวมาปรับใช�เป1น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติงานและเป1นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
บ�านแหวนได�จัดทํามาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน” ข้ึน 
เพ่ือให�บุคลากรท้ังฝPายการเมืองและฝPายประจําทุกระดับนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย* สุจริต       
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม�กระทําการอันเป1นการขัดกันแห�งผลประโยชน*หรือการมีผลประโยชน*ทับซ�อน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือเป1นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการท่ีด�วยความโปร�งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป1นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป1นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค*กรและระดับ
บุคคลและเป1นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแหวนเพ่ือให�การดําเนินงาน
เป1นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให�เกิดรูปแบบองค*กรอันเป1นท่ียอมรับ เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู�รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย 
 3.4 เพ่ือให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค*กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝPายบริหารใช�อํานาจใน
ขอบเขต ด�วยระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค*กร ต�อผู�บังคับบัญชาต�อประชาชนและต�อ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปXองกันการแสวงหาประโยชน*โดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชน*ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมด�วยความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร�ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวนเพ่ือใช�เป1นค�านิยมสําหรับองค*กร ข�าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป1นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร�ประชาสัมพันธ*เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน เปZดเผยเป1นการท่ัวไป
แก�สาธารณชนให�มีส�วนร�วมรับรู�และร�วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดให�ข�อมูลข�าวสารตามเกณฑ*มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี้วัดความโปร�งใสของหน�วยงานของรัฐเป1น
ข�อมูลข�าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน ลูกจ�างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
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  1.1.3 ด�วยจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเป:นการขัดกันแห�งผลประโยชน/
หรือการมีผลประโยชน/ทับซ�อน 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําคู�มือการป�องกันผลประโยชน/ทับซ�อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต�การนําของพลเอกประยุทธ จันทร*โอชา ได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�การปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป1นวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 11 ด�าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส�งเสริม
การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปXองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค�าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและเป1นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือด�วยความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมด�วยระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน*ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปGจจุบันหน�วยงานต�างๆ เช�น สํานักงาน ก.พ. จึงได�เผยแพร�องค*ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน*ทับซ�อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค*กรตามรัฐธรรมนูญ ได�จัดทํายุทธศาสตร*ชาติว�าด�วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปIงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด�าน อันรวมถึง การต�อต�านการทุจริตในองค*กร ซ่ึงสนับสนุนให�หน�วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน*ทับซ�อน ผ�านกิจกรรมต�างๆ อันรวมถึงการให�ความรู�ตามคู�มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปXองกันผลประโยชน*ทับซ�อนแก�เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานด�วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร*ชาติว�าด�วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริตข�างต�น 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐการปฏิบัติให�
เป1นกลไกสําคัญท่ีจะปXองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต�อการมีผลประโยชน*ทับซ�อนของเจ�าหน�าท่ีใน
ภาครัฐ เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู�มือการปXองกันผลประโยชน*
ทับซ�อนข้ึน เพ่ือเป1นประโยชน*ในการเสริมด�วยความรู�ความเข�าใจแก�บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึงปGญหาในเรื่อง
ดังกล�าว รวมท้ัง เป1นข�อมูลให�ประชาชนและผู�สนใจได�ศึกษา เพ่ือเป1นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร�วมกันรณรงค_
ด�วยสังคมไทยให�เป1นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให�เทียบเท�าระดับ
มาตรฐานสากลได�ต�อไป 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู�มือการปXองกันผลประโยชน*ทับซ�อนของเทศบาลตําบลบ�านแหวนให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
นําไปเป1นองค*ความรู�ในการทํางานให�เป1นไปด�วยความถูกต�อง 
 3.2 เพ่ือเป1นประโยชน*ในการเสริมด�วยความรู� ความเข�าใจแก�บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึงปGญหาการ
ทุจริตคอร*รัปชัน  
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือปXองกันผลประโยชน*ทับซ�อนของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข�อมูล 
 2. จัดทํา (ร�าง) คู�มือการปXองกันผลประโยชน*ทับซ�อน 
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 3. ตรวจสอบความถูกต�อง 
 4. จัดทําคู�มือการปXองกันผลประโยชน*ทับซ�อน 
 5. แจกจ�ายให�บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 มีการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือปXองกันผลประโยชน*ทับซ�อน 
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1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถ่ิน 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 ปGจจุบันปGญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได�จากสถิติของผู�ปPวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปPวยจากโรคท่ีไม�ติดต�อเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ต�องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให�รองรับผู�ท่ีมารับบริการ ซ่ึงเป1นภาระท่ีรัฐบาลจะต�องเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเป1นอันมาก และเป1นการแก�ปGญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากต�นเหตุของปGญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารท่ีไม�ถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม�ท่ีไม�ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู�ผลิตใช�สารกําจัดศัตรูพืชอย�างไม�ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค�าและพาณิชย* ทําให�สารเคมีท่ีเป1นโทษ
เหล�านั้น ตกอยู�กับผู�บริโภคอย�างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปXองกันปGญหาท่ีเป1นการแก�ท่ีต�นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการให�สุขศึกษาแก�ประชาชน และการส�งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเอง
แบบผักอินทรีย*ก็เป1นหนทางหนึ่งท่ีจะช�วยให�ผู�บริโภคได�รับสารอาหารท่ีดี มีประโยชน* แต�กระนั้นสําหรับประชาชน
ท่ีไม�เคยปลูกผักเลยก็เป1นปGญหาใหญ�ในการท่ีจะเริ่มต�นท่ีจะเรียนรู�การปลูกผักด�วยตนเอง เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
ตระหนักในปGญหานี้ จึงได�จัดต้ังโครงการนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย*ระหว�างสมาชิกด�วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ*พืชผักถ่ิน พันธุ*พ้ืนเมือง และขยายพันธุ*พืชท่ีเป1นสารอาหารให�คงอยู�ไว� 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให�เหมาะแก�การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการ
ใช�สารเคมีสงเคราะห*ใดๆ 
 3.4 ลดรายจ�ายในครัวเรือนเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจและใช�แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกสภาเทศบาล  
 4.2 ประชาชนท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ 
 - มีการวางแผนการให�ความรู� แบ�งกลุ�มย�อย แบ�งหัวข�อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป1นผู�ประสาน 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย*ไว�รับประทานเองเพ่ือด�วยแรงจูงใจ 
 - บางกลุ�มย�อย แบ�งหัวข�อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป1นผู�ประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัติ 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค*ภายนอกท่ีให�ความรู�เก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย* เพ่ือให�
สมาชิกท่ีร�วมโครงการได�ศึกษาก�อนลงมือปฏิบัติ 
 - แจกจ�ายและแลกเปลี่ยนพันธุ_ผัก 
 - กระตุ�นการนําเสนอของผู�เข�าร�วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ�ายทอดวิทยาการซ่ึงกันและกัน 
 - จัดให�มีการนําเสนอผลผลิตอย�างต�อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ข้ันประเมินผล 
 - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแล�ว 
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 - มีการสํารวจความก�าวหน�าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย*เพ่ือการบริโภค (จํานวน
ครัวเรือน คิดเป1นร�อยละ) 
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
 - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
 - มีการสรุปปGญหาท่ีได� จากการดําเนินการท่ีผ�านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแก�ไขร�วมกัน 
 - ส�งเสริมให�เกิดธนาคารพันธุ*พืชสวนครัวสําหรับให�บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 วงเงิน 50,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 สมาชิกท่ีร�วมโครงการมีความรู�และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย* 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปปฏิบัติได�จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับประโยชน*จากการปลูกผักบริโภคเอง ได�เกิดการเรียนรู�ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน*ต�อตนเองและเกิดการแบ�งปGน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริม อนุรักษ/ ฟJKนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมแหล�งท�องเท่ียว พัฒนา 
    และปรับปรุงภูมิทัศน/ในหมู�บ�าน   
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป1นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปPาไม�อยู�เป1นจํานวนมาก แต�การลักลอบตัดไม�ทําลายปPาไม�ท่ีผิด
กฎหมายได�เพ่ิมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว ทําให�ปGจจุบันทรัพยากรปPาไม�ของประเทศไทยมีจํานวนลดน�อยลง ซ่ึงส�งผล
กระทบต�อธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศต�างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป1นอยู�ของประชาชนเป1นอย�างมาก 
หน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได�มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ*ทรัพยากรปPาไม� ซ่ึงจะสามารถช�วยให�
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 9รัชกาลท่ี 9 
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห�วงใยในปGญหาปริมาณปPาไม�ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค*ท�านได�
พยายามคิดค�นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปPาไม�ของประเทศไทยให�มากข้ึนอย�างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองค*
ท�านได�เสนอวิธีท่ีเรียบง�ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปPา 3 อย�างเพ่ือประโยชน* 4 
อย�าง” ปลูกปPา 3 อย�าง ได�แก� ปลูกไม�ให�พออยู� พอกิน พอใช� และระบบนิเวศน*“พออยู�” หมายถึงไม�เศรษฐกิจ 
ปลูกไว�ทําท่ีอยู�อาศัยและจําหน�าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช�” หมายถึง 
ปลูกไม�ไว�ใช�สอยโดยตรงและพลังงาน เช�น ไม�ฟQน และไม�ไผ� เป1นต�น เพ่ือประโยชน*ต�อระบบนิเวศน*ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลบ�านแหวนในฐานะเป1นองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีอยู�ใกล�ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ได�ตระหนักถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการร�วมกันอนุรักษ* ฟQyนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใน
หมู�บ�าน จึงได�จัดทําโครงการส�งเสริมการอนุรักษ* ฟQyนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในหมู�บ�านและในเขต
เทศบาลตําบลบ�านแหวนเพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนในหมู�บ�านได�ร�วมกันอนุรักษ* ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในหมู�บ�านของตนเอง 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือเป1นการรักษาประโยชน*สาธารณะ สร�างความสามัคคี และด�วยกลุ�มอาสาสมัครและพิทักษ*สิ่งแวดล�อม
ในหมู�บ�านเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต�นไม�ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ�านแหวนจํานวน 13 หมู�บ�าน โดยปลูกพันธุ*ไม�
ประเภทต�างๆ ท้ังไม�ยืนต�น ไม�ประดับ ไม�ผล ไม�ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได� เป1นต�น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ* ฟQyนฟู สภาพแหล�งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บ�านแหวน จํานวน 13 หมู�บ�าน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนโดยบูรณาการร�วมกันกับ
หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค*กรภาคประชาชนต�างๆ 
 4.3 ผู�เข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย คณะผู�บริหารเทศบาลตําบลบ�านแหวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บ�านแหวนพนักงาน/ลูกจ�าง เทศบาลตําบลบ�านแหวนผู�นําหมู�บ�านกลุ�มต�าง ๆ ท้ัง 13 หมู�บ�าน กลุ�มผู�สูงอายุ 
ประธาน อสม. ประธานกลุ�มสตรี ฯลฯ กลุ�มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค*กรภาคประชาชนทุกภาคส�วน เป1นต�น 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน*ในเขตหมู�บ�านในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนและแหล�งน้ํา คู คลอง ในเขต
เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู�เข�าร�วมโครงการพร�อมชี้แจงความเป1นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุ�ม
รวมทุกหมู�บ�าน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ�มพิทักษ*สิ่งแวดล�อมประจําหมู�บ�าน (กลุ�ม
ย�อยแต�ละหมู�บ�าน) 
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 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ�มพิทักษ*สิ่งแวดล�อมประจําหมู�บ�าน (กลุ�มย�อยแต�ละ
หมู�บ�าน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร�วมกันปลูกต�นไม�ในหมู�บ�าน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม�น้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน*ต�าง ๆ ในหมู�บ�านและในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน* และอนุรักษ*ฟQyนฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมู�บ�านให�มีความ
สวยงาม สะอาดร�มรื่น น�าพักผ�อนหย�อนใจและเป1นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในหมู�บ�านและหมู�บ�านอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู�บ�าน/หมู�บ�าน หรือหน�วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือเป1นกรณีตัวอย�างให�แก�หมู�บ�านต�างๆ ในเขตเทศบาลตําบล      บ�านแหวน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 เกิดกลุ�มอาสาสมัครพิทักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในหมู�บ�านเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมในหมู�บ�านมีมากข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 โครงการอบรมให�ความรู�ด�วยอาชีพ ด�วยรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป1นโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึง รัชกาลท่ี 9 ได�ทรงเล็งเห็นสภาพความเป1นอยู�ท่ี
ยากจนของราษฎร พร�อมท้ังได�พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให�หน�วยงานต�างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให�
ความช�วยเหลือแก�ไขปGญหาให�กับราษฎรผู�ประสบความทุกข*ยาก ด�อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต�างๆ ท่ัว
ประเทศ โดยเน�นให�ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป1นเบ้ืองแรกให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�าง “พอ
อยู� พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป1นการปูพ้ืนฐานไว�สําหรับ “ความกินดี อยู�ดี ในอนาคต”ด�วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป1นโครงการท่ีมุ�งพัฒนาราษฎรผู�ยากไร�ให�มีฐานะ ความเป1นอยู�ท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยู�ห�างไกล ทุรกันดารและยากจนอย�างแท�จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก�ไขปGญหา
เฉพาะหน�า เป1นข้ันตอนตามลําดับความจําเป1น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส�งเสริมความรู� และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม�ท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ�งเน�นการด�วยกระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�หมู�บ�านสามารถวิเคราะห*ปGญหา และ
ความต�องการของหมู�บ�าน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพร�อมของ
เกษตรกรได�ด�วยตนเอง โดยใช�กระบวนการแบบมีส�วนร�วมของเกษตรกร เทศบาลตําบลบ�านแหวน จึงจัดทํา
โครงการอบรมให�ความรู�การด�วยอาชีพ ด�วยรายได� โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป1นหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต*เผยแพร�ให�กับผู�มีรายได�น�อย ด�อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 ส�งเสริมอาชีพให�กับคนยากจนในตําบลบ�านแหวน 
 3.2 ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในการเพาะเห็ดให�กับคนยากจนในตําบลบ�านแหวน 
 3.3 สามารถนําความรู�ไปด�วยรายได�ให�กับตนเอง 
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป1นสินค�าต�างๆ 
 3.5 ด�วยแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู�ท่ีมีความสนใจในการด�วยอาชีพในตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ*โครงการในกลุ�มเปXาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการเพาะเห็ดให�กับผู�ร�วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝ|กปฏิบัติงานอย�างจริงจัง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 วงเงิน 50,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได� 
 10.4 มีรายได�เพ่ิมข้ึน ลดรายจ�าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู�และเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพาน�องท�องธรรมะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 ในสภาวะปGจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ทําให�เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค�านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว�าเป1นสิ่งท่ีงมงาย ไร�สาระ ล�าสมัยจึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให�ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก�ปGญหาต�างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได� 
จึงมีแนวโน�มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก�อให�เกิดความเครียดจนอาจจะแก�ปGญหาด�วยการฆ�าตัวตาย หรือแก�ปGญหา
ด�วยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป1นอนาคตของชาติเป1น
กลุ�มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช�วยกันเสริมสร�างกิจกรรมท่ีเป1นประโยชน*ต�อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป1นวัยท่ีมีความคิดสร�างสรรค* มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ�นให�เด็กและเยาวชนกล�าคิด กล�า
ทํา กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพ และพลังในเชิงสร�างสรรค* ด�วยให�พวกเขาตระหนักถึงคุณค�าของตนเอง
พร�อมมีภูมิคุ�มกัน รู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ไม�ตกเป1นเหยื่อหรือด�วยปGญหาให�กับสังคม แต�กลับจะเป1นผู�พร�อมท่ีจะ
พัฒนาตนเองให�เป1นทรัพยากรอันทรงคุณค�า เป1นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก�าวหน�า
และม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต�องมีความรู�และศีลธรรมควบคู�กันไป เพ่ือให�เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค�านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม โครงการอบรม “พาน�องท�องธรรมะ” เป1นโครงการท่ีช�วยพัฒนาเยาวชนโดย
การพัฒนาจิตใจและปลูกฝGงจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป1นแนวทางการ
ประพฤติตนท่ีดี ให�มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก�ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให�เด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลัก
คําสอนท่ีรับไปประยุกต*ใช�ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู�ร�วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม สร�างความเก้ือกูลและ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให�เป1นจิตท่ีสมบูรณ*ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท�ายการ
พัฒนาปGญญา ให�เกิดปGญญาในการรู�จริง รู�เท�าทันทางเจริญทางเสื่อมปGจจัยท่ีเก่ียวข�อง รู�วิธีการปXองกันรู�วิธีแก�ไข
ปGญหา ด�วยภูมิต�านทานให�กับตนเองด�วยคุณธรรม ให�เป1นผู�มีชีวิตอยู�อย�างรู�เท�าทันโลก นําพาชีวิตสู�ความสําเร็จเพ่ือ
เก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ|กปฏิบัติทํากิจกรรมร�วมกันอันก�อให�เกิด
ความสัมพันธ*สามัคคีในหมู�คณะ 
 3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการได�ฝ|กความเอ้ือเฟQyอเผื่อแผ� และการรู�จักแบ�งปGนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีพัฒนาการในด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ*และการอยู�ร�วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและการมีส�วนร�วม 
  3.5 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย* มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู�เก่ียวข�องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ*เชิญชวนโรงเรียนต�างๆ เข�าร�วมโครงการ 
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 6.5 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบพร�อมท้ังภาพถ�ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ตามความเหมะสม 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา   เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 ผู�เข�าร�วมโครงการมีพัฒนาการทางด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ* สังคมและสติปGญญาแก�เด็ก 
 10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเอง 
 10.3 ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย* สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแหวน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 ในปGจจุบันการทุจริตคอร*รัปชั่นเป1นปGญหาท่ีทําลายสังคมอย�างรุนแรงและฝGงรากลึก เป1นปGญหาท่ีสะท�อน
วิกฤตการณ*ด�านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก�ไขปGญหาได�อย�างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต�องมี
ค�านิยมในการรักความดีและรู�สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร*รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ�ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึงปGจจุบัน  มาตรา ๕๐ 
ภายใต�บังคับแห�งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต�อไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบร�อย
ของประชาชน (๒) ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) ปXองกันและระงับโรคติดต�อ (๕) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง (๖) ให�
ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม (๗) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปGญญาท�องถ่ิน และวัฒนาธรรมอันดีของท�องถ่ิน (๙) หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป1นหน�าท่ี
ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปZดเผยข�อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ 
ให�เป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น และหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ให�องค*การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา และเทศบาล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน*ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห*และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�เป1นคนท่ีสมบูรณ*ท้ังด�าน
ร�างกาย จิตใจ อารมณ* สังคมและสติปGญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับ
ผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให�รัฐต�องส�งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแหวนพิจารณาเห็นความสําคัญของปGญหาดังกล�าว จึงได�จัดโครงการด�วย
ภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแหวน (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”) ข้ึน เพ่ือเป1นการด�วยภูมิคุ�มกัน
และค�านิยมท่ีถูกต�องซ่ึงจะเป1นรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําให�เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป1นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป1น
การปXองกันแก�ไขปGญหาทุจริตคอร*รัปชันท่ีได�ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝGงจิตสํานึกให�เด็กและเยาวชนรักความถูกต�อง มี
ความซ่ือสัตย*สุจริต การยึดม่ันในความสัตย*จริงรู�จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต�อตนเองและผู�อ่ืนโดยชอบ ไม�คดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส�วนรวม ตระหนักรู�และคํานึงถึงสังคมส�วนรวมมีความรับผิดชอบต�อตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน*ส�วนตนเพ่ือรักษาประโยชน*ส�วนรวม 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝGงให�เด็กและเยาวชนเป1นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย* สุจริต 
 3.2 เพ่ือด�วยภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร*รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน*ส�วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน*ส�วนรวม 
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4. เป�าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแหวน จํานวนไม�น�อยกว�า 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู�ประสบการณ*ท่ี
ได�รับมาปรับใช�กับตนเอง และสังคมส�วนรวมได�อย�างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต�งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามความเหมาะสม  
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได�รับการปลูกฝGงให�เป1นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย* สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ�มกันทางสังคม ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร*รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน*ส�วนตน เพ่ือรักษาประโยชน*
ส�วนรวม 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแหวน (กิจกรรม “ส�งเสริม 
การเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา 
 เนื่องจากปGจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได�รับผลกระทบจากหลายๆ ด�าน ท่ีทําให�เกิดปGญหาเช�น ผลกระทบ
ด�านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส�งผลให�เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค* เด็กและเยาวชนไทยไม�เห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแต�วัตถุนิยม ไม�รู�จักการประมาณตน ซ่ึงก�อให�เกิดผลเสียต�ออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรทําให� เด็ก และเยาวชนรู�จักความพอเพียง ปลูกฝGงอบรม บ�มเพาะให�เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ�ายทอด เพ่ือให�เด็กและ
เยาวชนรู�จักการใช�ชีวิตได�อย�างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักอยู�
ร�วมกับผู�อ่ืน รู�จักเอ้ือเฟQyอเผื่อแผ�และแบ�งปGน มีจิตสํานึกรักษ*สิ่งแวดล�อมและเห็นคุณค�าของวัฒนธรรมค�านิยม 
ความเป1นไทย ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงต�างๆเทศบาลตําบลบ�านแหวนพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและ
เยาวชนซ่ึงเป1นอนาคตของชาติ จึงได�จัดโครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแหวน 
(กิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝGงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�กับเด็ก
และเยาวชน เป1นการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนสามารถใช�ชีวิตได�อย�างสมดุล ท�ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักอยู�ร�วมกับผู�อ่ืน รู�จักเอ้ือเฟQyอเผื่อแผ�และ
แบ�งปGน มีจิตสํานึกรักษ*สิ่งแวดล�อมและเห็นคุณค�าของวัฒนธรรม ค�านิยมความเป1นไทย ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึงปGจจุบัน  มาตรา ๕๐ ภายใต�บังคับแห�งกฎหมายเทศบาล
ตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต�อไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน (๒) ให�มีและบํารุงทาง
บกและทางน้ํา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ปXองกันและระงับโรคติดต�อ (๕) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง (๖) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม (๗) ส�งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท�องถ่ิน และวัฒนา
ธรรมอันดีของท�องถ่ิน (๙) หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป1นหน�าท่ีของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน�าท่ีของเทศบาลต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึง
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปZดเผยข�อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ ให�เป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น และหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให�องค*การบริหารส�วนตําบล 
เมืองพัทยา และเทศบาล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน*ของประชาชนใน
ท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห*และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�เป1นคนท่ีสมบูรณ*ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ* สังคมและ
สติปGญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝGงให�เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได� 
 3.2 เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนสามารถใช�ชีวิตได�อย�างสมดุล ท�ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักเอ้ือเฟQyอเผื่อแผ�และแบ�งปGน และ
รู�จักอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
4. เป�าหมาย 
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เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบ�านแหวน จํานวนไม�น�อยกว�า 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� รู�จักการใช�ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักเอ้ือเฟQyอเผื่อแผ� แบ�งปGน และรู�จักอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต�งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ตามความเหมาะสม 
 8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันได� 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ�มกันทางสังคม สามารถใช�ชีวิตได�อย�างสมดุลท�ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนได� 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักเอ้ือเฟQyอเผื่อแผ�และแบ�งปGน และรู�จักอยู�ร�วมกับ
ผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค/กร    
ปกครองส�วนท�องถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตร*ชาติว�าด�วยการปXองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 
ฉบับ ปGจจุบันท่ีใช�อยู�เป1นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปI พ.ศ. 2560 จนถึงปI พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป1นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป1นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความ
ร�วมมือจากฝPายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ*รักษาผลประโยชน*ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน* “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มีเปXาหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในปI พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและ
ประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป1นอยู�ในปGจจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�
กําหนดยุทธศาสตร*การดําเนินงานออกเป1น 6 ยุทธศาสตร* ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร*ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร*ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร*ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร*ท่ี 4 พัฒนาระบบปXองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร*ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร*ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป1นหน�วยงานของรัฐภายใต�โครงด�วยการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ินและเป1นกลไกหนึ่งในการ
ส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป1นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน*ของประชาชนในท�องถ่ิน การพัฒนาองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต�องให�ความเป1นอิสระแก�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยยึดหลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ*ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป1นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปGญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการกํากับดูแลองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะทําได�
เท�าท่ีจําเป1นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต�องเป1นไปเพ่ือการคุ�มครองประโยชน*ของประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังนี้ 
ต�องยอมรับว�าปGญหาการทุจริตในองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป1นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได�สร�างความขมข่ืนใจให�แก� 
คนทํางานในองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาเป1นเวลาช�านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค*กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินประกอบกับมีปGจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย*สุจริต ของ
คนทํางานราชการส�วนท�องถ่ินส�วนให�เหือดหายไป และหากจะว�ากันไปแล�ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืนได�เช�นเดียวกัน เพียงแต�คนทํางานในองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกว�าคนทํางานในหน�วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป1นไปได�สูงท่ีคนทํางานในท�องถ่ิน อาจ
ต�องถูกครหาในเรื่องการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบมากกว�า แม�ว�าโอกาสหรือช�องทางท่ีคนทํางานในท�องถ่ินจะใช�
อํานาจให�ออกนอกลู�นอกทาง จะมีได�ไม�มากเท�ากับท่ีคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืน และมูลค�าของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ก�อให�เกิดข้ึนก็อาจเป1นแค�เศษผงธุลีของความเสียหาย
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ท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเป1นท่ีผู�บริหารองค*กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นชัดเป1นรูปธรรม ด�วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต ส�งเสริมให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานสร�างความโปร�งใส มีความ
เข�มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน*สุขแก�
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปXองกันการทุจริตขององค*กรตนเองต�อไปให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ
ต�อไป 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยการ
จัดทําแผนปXองกันการทุจริตในองค*กรท่ีบริหาร 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน�อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริตขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 4 ปI 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 6.2 ประชุมหน�วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช�แผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน�อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริตขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 4 ปI จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ* 
 - การบริหารราชการขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความโปร�งใส สามารถปXองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินได� 
 - ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

  2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�เป:นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต�งตั้ง โยกย�าย โอน เล่ือนตําแหน�ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป1นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช�หลักการการให�รางวัลเป1นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ�นในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีได�ให�ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป1น
เรื่องลําดับต�นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการใช�ดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑ*และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม� เรื่อง หลักเกณฑ*และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ได�กําหนดให�นายกเทศมนตรี 
แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด�วยเหตุผลนี้เองจึงเป1นท่ีมาของกิจกรรมการ
สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลด�านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร�งใส เป1นธรรมและสามารถตรวจสอบได� 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลโดยแต�งต้ัง
ปลัดเทศบาลเป1นประธานกรรมการ และหัวหน�าส�วนราชการเป1นกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงาน
การเจ�าหน�าท่ีเป1นเลขานุการ 
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด�วยประธาน
กรรมการ หัวหน�าส�วน และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป1นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาไว�โดยเจ�าหน�าท่ีให�คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป1นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให�แก�คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใช�หลักเกณฑ*ตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม� 
เรื่อง หลักเกณฑ*และเง่ือนไขเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
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2558, และ หลักเกณฑ*และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนค�าจ�างและ
ค�าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ�างประจําของเทศบาล พ.ศ. 2558 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร�งใส เป1นธรรม ตรวจสอบได� 
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  2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน/
ในทรัพย/สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ/ท่ีเก่ียวข�องอย�าง
เคร�งครัด 
  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลบ�านแหวน มีฐานะเป1นนิติบุคคล มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด�วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได�และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต�ต�องเป1นไปตามอํานาจหน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว� ดังนั้น การท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวน
จะบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน*สูงสุดแก�ประชาชนจะต�องบริหารงานสร�างความซ่ือสัตย* สุจริต มี
ความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*
สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
จัดซ้ือ จัดจ�าง และการเปZดเผยข�อมูลข�าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให�เทศบาล มีอํานาจหน�าท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป1นหน�าท่ีของเทศบาล  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กําหนดให�การจัดซ้ือ จัดจ�าง ให�ส�วนราชการดําเนินการโดยเปZดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน*และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต�อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค*ท่ีจะใช� ราคา และประโยชน*ระยะยาวท่ีจะได�รับ
ประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได� 
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน*สูงสุดแก�ประชาชนในท�องถ่ิน จึงมีความจําเป1นต�องจัดโครงการเผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง เพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวนทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างตามโครงการและกิจกรรม
ต�างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปXองกันการทุจริตในหน�วยงาน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร�ข�อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ�าง ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแหวนท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช�องทาง ได�แก� ทางเว็บไซต*บอร*ดประชาสัมพันธ* หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร�สาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน และหมู�บ�านต�างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
 - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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 - ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นําส�งประกาศไปเผยแพร�ประชาสัมพันธ*ตามช�องทางการประชาสัมพันธ*ของเทศบาลตําบลบ�าน
แหวน ได�แก� ทางเว็บไซต*บอร*ด ประชาสัมพันธ* ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน�วยงานราชการ เป1นต�น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 

10.1 ผลผลิต 
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�า 3 ช�องทาง 

10.2 ผลลัพธ* 
 - ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ
จัดจ�างท้ังหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป1นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปGญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 
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  2.2.3 สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึง
พอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน มีหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าท่ีของเทศบาลตําบลบ�านแหวน ท้ังท่ีเป1นหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน�าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป1นหน�าท่ีของเทศบาล และในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุข
ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํางบประมาณ
การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปZดเผยข�อมูลข�าวสารให�เป1นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ จากภารกิจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน นั้น 
เทศบาลตําบลบ�านแหวนในฐานะผู�ให�บริการก็จะไม�ทราบว�าภารกิจท่ีให�บริการไปนั้น ประชาชนได�รับประโยชน* 
หรือเกิดประโยชน*สูงสุดแก�ประชาชนมากน�อยเพียงใด การให�บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต�องการ
ผู�รับบริการหรือไม� การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู�รับบริการ จึงต�องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการเพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของเทศบาล ต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปZดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้นจะต�องก�อให�เกิดประโยชน*สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได�รับการอํานวยความ
สะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการ เทศบาลตําบลบ�านแหวนดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู�มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลบ�านแหวน ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด�านคุณภาพการ
ให�บริการ เพ่ือประโยชน*ในท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�าง อีกท้ังเพ่ือเป1นการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการ
สาธารณะประโยชน*ให�ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป1นต�องมีโครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือเป1นการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะการให�บริการประชาชนให�เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป1นการสร�างจิตสํานึกความตระหนักให�แก�บุคลากรผู�ให�บริการ ปฏิบัติหน�าท่ีในการให�บริการ 
โดยยึดประโยชน*สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป1นการปรับปรุงและพัฒนางานด�านบริการให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป1นการปXองกันปGญหาร�องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน�วยงาน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ�างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน จํานวน 1 ครั้งต�อปI 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ�างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
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 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ�งให�เทศบาลตําบลบ�านแหวนทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ�ายเงินให�แก�สถาบันผู�ทําการประเมิน 
 6.5 ปZดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให�ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด�านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน*สุขแก�ประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ�ายตามงบประมาณรายจ�ายประจําปI แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบรายจ�ายอ่ืน 
ประเภทรายจ�ายอ่ืน 1) ค�าจ�างท่ีปรึกษา  เพ่ือเป1นการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ ของส�วนราชการสังกัด
เทศบาลตําบลบ�านแหวน งบประมาณ 40,000 บาท/ปI 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
10.1 ผลผลิต 
 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
จํานวน 1 ชุด 
10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู�รับบริการมีความพึงพอใจไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 80 
 - การให�บริการสาธารณะมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน*สูงสุดแก�ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าท่ีให�เป:นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมือง ท่ีดี 
 

  2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในแต�ละข้ันตอน เปTดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป1น
กฎหมายท่ีเป1นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว�ว�า “การบริหาร
ราชการต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ�มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป1น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน” และเพ่ือให�การ
ดําเนินการดังกล�าวเป1นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล�าว จึงได�มีการประกาศใช�
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให�องค*กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ*การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย�าง
น�อยต�องมีหลักเกณฑ*เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต�อความ
ต�องการของประชาชนเทศบาลตําบลบ�านแหวน เป1นองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลบ�านแหวนต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน ดังนั้นงานให�บริการจึงเป1น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู�บริหารและพนักงานทุกท�านจะต�องร�วมกันปรับปรุงและ
แก�ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแล�วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให�เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต�องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึง
และแก�ไขปGญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนให�กับประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนได�รับการบริการได�อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
 3.2 เพ่ือให�สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปGญหาและแก�ไขปGญหาท่ีเกิดข้ึนได� 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให�คํานึงถึงผลลัพธ*ในด�านการบริการประชาชนผู�
มาติดต�อขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได� 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนและผู�ท่ีมาติดต�อราชการกับเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให�มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให�ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบให�เป1นปGจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปXายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก�ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ*เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ 
  6.4.4 จัดให�มีกล�อง/ตู�รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร*มคําร�องต�างๆ พร�อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร*มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให�บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให�มีการให�บริการแก�
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช�วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการ เพ่ือนําจุดบกพร�องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก�ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให�บริการให�ดียิ่งข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต�อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 ประชาชนได�รับการบริการได�อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปGญหาและแก�ไขปGญหาท่ีเกิดข้ึนได� 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ* ในด�านการบริการประชาชนผู�มาติดต�อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได� 
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  2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาในการบริหารงานในด�านต�างๆ ภายในองค*กรนั้น ก็เพ่ือ
เป1นการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให�เกิดความคล�องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข�ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู� ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป1นอย�างดี สร�างความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให�การ
บริหารงานก�อให�เกิดประโยชน*สูงสุดแก�ราชการดังนั้น การดําเนินการของหน�วยงานต�องมีการปรับให�เข�ากับสภาพ
สังคมและทันต�อสถานการณ*ท่ีการบริหารราชการต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ�มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต�องการของประชาชน แต�ท้ังนี้ต�องมี
ผู�รับผิดชอบต�อผลของงานซ่ึงเป1นหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือให�การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน ภายใต�กรอบอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให�เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน*สูงสุดแก�ราชการ 
4. เป�าหมาย 
 คณะผู�บริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หรือ หัวหน�าส�วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต�งต้ัง มอบหมาย คณะผู�บริหาร ปลัด  
รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหน�าส�วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ�งคณะผู�บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหน�าส�วนราชการทุกส�วน ท่ี
ได�รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล�องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให�บริการประชาชน/บริการสาธารณะได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เป:นท่ี
ประจักษ/ 

 
  2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย/ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�สตรีดีเด�น 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปI จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป1นมาแห�งการต�อสู�เพ่ือให�ได�ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิ่งหาคม ซ่ึงเป1นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค* ด�วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให�คนไทยได�มีโอกาส และได�พระราชทานให�วันท่ี 1 เดือนสิ่งหาคมเป1น วันสตรีไทย ของทุกปI เพ่ือให�
ผู�ให�ผู�หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู� ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู�ไปกับการสร�างความเข�มแข็งให�
สถาบันสังคม และให�สามารถเทียบเท�าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล�วเพ่ือให�เป1นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให�เทศบาล มีหน�าท่ีส�งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลตําบลบ�านแหวนมีแนวทางในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับสํานักงาน
คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติการบริหารราชการเพ่ือปXองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให�เป1นท่ีประจักษ* โดยการยกย�องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีมี
ความซ่ือสัตย* สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�จัดให�มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด�น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด�น
ให�กับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป1นผู�มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย* สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป1นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2. เป1นผู�ทําคุณประโยชน*ต�อสังคม และประเทศชาติอย�างเด�นชัด สมควรเป1นแบบอย�างแก�คนท่ัวไป 
 3. เป1นผู�ทําประโยชน*ต�อสังคมและประเทศชาติ ในด�านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห* ฯลฯ สร�างความเสียสละ เป1นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป1นแบบอย�างแก�คน
ท่ัวไป 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย* สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให�อยู�ในสังคมได�อย�าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป1นประโยชน*ต�อสังคม ให�มีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตนท่ีเป1นประโยชน*ต�อสังคมสืบไป 
4. เป�าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให�แก�สตรีได�รับการคัดเลือกเป1นสตรีดีเด�น    
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ*และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด�น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได�รับการคัดเลือก
ให�เป1นสตรีดีเด�นประจําปI เพ่ือประกาศให�ประชาชนทราบ 
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 6.2 แจ�งประกาศหลักเกณฑ*ในการคัดเลือกให�สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลบ�านแหวนทราบท่ัวกัน 
เพ่ือให�แต�ละหมู�บ�านดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข�ารับการคัดเลือกในชั้นต�นมายัง
เทศบาลตําบลบ�านแหวน เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได�พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน�าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู�ท่ีถูกเสนอชื่อจากแต�ละ
ตําบลภายในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด�นท่ีผ�านการกลั่นกรองด�านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให�
ผู�บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให�แก�สตรีดีเด�นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 
1 ครั้ง/ปIโดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแหวน เป1นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด�นผู�บําเพ็ญประโยชน*ต�อสังคมตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ ครบทุก
หมู�บ�าน 
10.2 ผลลัพธ/ 
 - สตรีดีเด�นผู�ได�รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู�ในระดับดี 
 - มีสตรีท่ีเป1นบุคคลต�นแบบท่ีดี ปรากฏต�อสังคมสืบไป 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค/กรดีเด�น ผู�ทําคุณประโยชน/หรือเข�า
ร�วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให�เกิดข้ึนในหน�วยงานและสังคม ถือเป1นการด�วยรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสู�ความอยู�เย็นเป1นสุข โดยเฉพาะเน�นการส�งเสริมและสนับสนุนให�คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล�าหาญ ซ่ือสัตย*สุจริต และเสียสละเพ่ือส�วนรวม ถือ
ว�าเป1นหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากร หน�วยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานสร�าง
ความซ่ือสัตย* สุจริต ทําความดีอย�างต�อเนื่องเป1นแบบอย�างแก�ประชาชนตําบลบ�านแหวน ผู�ท่ีทําคุณประโยชน*หรือ
เต็มใจเข�าร�วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวนอย�างสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลบ�านแหวน จึงจัดกิจกรรมยก
ย�องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย* สุจริต และการต�อต�านการทุจริตแก�บุคคล หน�วยงาน องค*กรดีเด�นผู�ทําความดี 
มีความซ่ือสัตย*สุจริต และผู�ทําคุณประโยชน*หรือเข�าร�วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย�องบุคคลผู�เสียสละและทําคุณประโยชน*ให�กับเทศบาลตําบลบ�านแหวนท่ีควรได�รับการ
ยกย�องชมเชย และเป1นบุคคลตัวอย�างและจัดกิจกรรมรณรงค*เผยแพร� ประชาสัมพันธ* ให�ประชาชน หน�วยงาน 
องค*กรในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนมีค�านิยม ยกย�อง เชิดชูและเห็นคุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจแก�ผู�ทําคุณประโยชน* และมีส�วนร�วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ�าน
แหวน 
 3.2 เพ่ือส�งเสริมการด�วยแรงจูงใจให�ประชาชน หน�วยงาน องค*กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลบ�านแหวนตระหนักถึงความซ่ือสัตย*สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน*ส�วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค*เผยแพร� ประชาสัมพันธ* ให�ประชาชน หน�วยงาน องค*กรในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน
มีค�านิยม ยกย�อง   เชิดชูและเห็นคุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน�วยงาน องค*กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - ผู�ทําคุณประโยชน* และมีส�วนร�วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน ตําบลบ�านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 
 6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือด�วยมาตรการร�วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ*การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน�วยงาน องค*กรดีเด�น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย�องบุคคล หน�วยงาน องค*กรทําความดี เพ่ือให�เป1นแบบอย�าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก�บุคคล หน�วยงาน องค*กรดีเด�นท่ีผ�านการ
คัดเลือกและได�คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ตามความเหมาะสม 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 ยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค*กรดีเด�น ผู�ทําคุณประโยชน*หรือเข�าร�วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 10.2 ประชาชน หน�วยงาน องค*กรในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนมีค�านิยม ยกย�อง เชิดชู และเห็น
คุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค/กรได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการสร�างความ 
ซ่ือสัตย/ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว�าการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให�คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงานการมีส�วนร�วมของประชาชนการเปZดเผยข�อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว�าด�วย
หลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนดไว�ว�า เพ่ือประโยชน*ในการ
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป1นลายลักษณ*อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให�ส�วนราชการ จัดให�มีคณะผู�ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให�บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู�รับบริการ ความคุ�มค�าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ* วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดเทศบาลตําบลบ�านแหวนจึง
ได�จัดให�มีการจัดทําข�อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข�อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว�างนายกเทศบาลตําบลบ�านแหวนกับปลัดเทศบาลตําบลบ�านแหวนและหัวหน�าสํานักปลัด/ผู�อํานวยการกอง 
และให�มีการลงนามจัดทําข�อตกลงทุกปI เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝPาย 
เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือให�หน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝPาย มีความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช�เป1นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝPาย ตามข�อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปIงบประมาณ 2561-2564 
 3.4 เพ่ือให�หน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝPาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป1นข�อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ+าย 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ทําข�อตกลงผลงานกับผู�ใต�บังคับบัญชาเป1นลายลักษณ*อักษรอย�างชัดเจน โดย
จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝPาย เพ่ือให�การดําเนินงานตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล�าวบรรลุเปXาหมายอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างนายกเทศบาลตําบลบ�านแหวนกับ
ปลัดเทศบาลตําบลบ�านแหวน และปลัดองค*การบริหารส�วนตําบลกับหัวหน�าหน�วยงานในสังกัด พร�อมคณะทํางาน
ได�ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต�ละมิติ ดังนี้ 
 1) การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน*สุขของประชาชน 
 2) การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ 
 3) การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ 
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 4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 6) การพัฒนาความรู�และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝPายต�างๆ และผู�ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข�าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ* 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให�มีผลการปฏิบัติราชการอย�างเหมาะสม เช�น 
 - ศึกษาข�อมูล และเอกสารหลักฐานต�างๆ เช�น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป1นต�น 
 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู�กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู�จัดเก็บข�อมูล
เพ่ือให�การดําเนินการเป1นไปตามเปXาหมายท่ีกําหนด และการมีส�วนร�วมของผู�บริหารของหน�วยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล�าว 
 1.3 รับฟGงความคิดเห็นของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุตามเปXาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ*ท่ีได�จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค�าเปXาหมาย และเกณฑ*การให�คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต�นไม�เป1นไปตามเปXาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก�ไขให�การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปXาหมายท่ีกําหนดไว� 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได�รับ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีมาก 4 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดี 3 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับพอใช� 2 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับปรับปรุง 1 
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  2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวนให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเป1นปGจจัยสําคัญช�วยให�การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช�วยปXองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล�ว 
เทศบาลตําบลบ�านแหวนยังให�ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด�วย โดยให�มีเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายในทํา
หน�าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส�วน
ราชการการให�ความร�วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปI ได�
มอบหมายให�หน�วยงานผู�เบิก/หัวหน�าหน�วยคลัง มีหน�าท่ีให�คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก�เจ�าหน�าท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินกรณีได�รับข�อทักท�วงให�หัวหน�าหน�วยงานผู�เบิก/หัวหน�าหน�วยงานคลังปฏิบัติตามข�อ
ทักท�วงโดยเร็ว อย�างช�าไม�เกิน 45 วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�งข�อทักท�วง กรณีท่ีชี้แจงข�อทักท�วงไปยัง สตง.แล�ว แต� 
สตง.ยืนยันว�ายังไม�มีเหตุผลท่ีจะล�างข�อทักท�วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให�ผู�ว�าราชการจังหวัดให�
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได�รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน 
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให�งานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝPายนิติการและดําเนินการทางวินัย สํานักปลัดเทศบาลมีหน�าท่ีดําเนินการให�เป1นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร�งครัด เท่ียงธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให�ความร�วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได�
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน เพ่ือ
ความโปร�งใส และปXองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ�านมาในรอบ 10 ปI ไม�พบการทุจริตแต�อย�างใด 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�เป1นมาตรการจัดการ กรณีได�รับทราบหรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร�งใส และปXองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝPาย จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการต�อผู�บริหาร 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝPาย/งาน ให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - ปฏิบัติตามข�อทักท�วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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 8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช�จ�ายงบประมาณรวมในหมวดค�าตอบแทน ค�าใช�สอย และวัสดุ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝPาย เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 เทศบาลตําบลบ�านแหวนมีมาตรการจัดการ กรณีได�รับทราบหรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลบ�านแหวนมีความโปร�งใส และปXองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
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  2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เป:นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดย  มิชอบ 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล�าวหา
เจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลบ�านแหวนว�าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปXองกันและแก�ไขปGญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได�กําหนดให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปXองกัน
และแก�ไขปGญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน�นการด�วยธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบเฝXาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได� ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ* จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน2557 ก็ได�กําหนดให�มีการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปXองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป1นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ในการปXองกันและแก�ไขปGญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล�าวหาเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลบ�าน
แหวนว�าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�มีส�วนได�เสียได�ทราบช�อง
ทางการร�องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร�องเรียน และการตอบสนองต�อข�อร�องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข�าราชการ และเป1นการด�วยเครือข�ายภาคประชาชนในการช�วยสอดส�องและเฝXาระวังมิให�
เจ�าหน�าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได�อีกทางหนึ่งด�วย 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�แก�พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลบ�านแหวน บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลตําบลบ�านแหวน พนักงานจ�างตามภารกิจและลูกจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแหวนยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให�การตรวจสอบเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป1นไปอย�างรวดเร็ว 
โปร�งใส เป1นธรรม 
4. เป�าหมาย 
 “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลบ�านแหวน บุคลากรทางการศึกษาใน
องค*การบริหารส�วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจ และลูกจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวนตําบลบ�านแหวน   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ*และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร�องเรียนว�ามีมูลและเข�าองค*ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม� 
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง กรณีมีเจ�าหน�าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดย
มิชอบ 
 6.3 กําหนดช�องทางการร�องเรียน แจ�งเบาะแสข�อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช�องทางการร�องเรียนให�ง�าย สะดวกและวิธีการคุ�มครองผู�ให�ข�อมูล เพ่ือเป1นหลักประกันและสร�างความม่ันใจแก�
ผู�ให�ข�อมูล ในการให�ข�อมูลท่ีเป1นประโยชน*แก�หน�วยงาน 
 6.4 แจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ร�องเรียนทราบผลและความคืบหน�าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช�งบประมาณ 
 9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
ตัวช้ีวัด 
 ร�อยละของเรื่องร�องเรียนของเจ�าหน�าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ/ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝXาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ�าหน�าท่ี 
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มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเป:นการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนได�มี 

ส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ทุกข้ันตอน 
 
  3.1.1 จัดให�มีศูนย/ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป1นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน�วยงานภาครัฐทุกแห�งพึงปฏิบัติเพ่ือให�เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและส�งเสริมองค*กรให�มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร�งใสการทํางานท่ี
จําเป1นต�องมีในทุกหน�วยงานโดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช�วยให�เกิดความโปร�งใสในการ
ทํางานคือการเปZดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรู�หรือรับทราบข�อมูลข�าวสารของราชการว�า “บุคคลย�อมมีสิทธิได�รับทราบข�อมูลหรือข�าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถ่ิน” และตาม
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของราชการว�าในระบอบประชาธิปไตย การให�ประชาชนมีโอกาสกว�างขวางในการได�รับข�อมูลข�าวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการต�างๆ ของรัฐเป1นสิ่งจําเป1น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทาง
การเมืองได�โดยถูกต�องมากยิ่งข้ึนการเปZดเผยข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแหวนให�ประชาชนรับรู�อย�าง
ถูกต�อง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป1นสิ่งท่ีจําเป1นอย�างยิ่งซ่ึงสอดคล�องกับแผนการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลบ�านแหวนดังนั้น เพ่ือเสริมสร�างให�เทศบาลตําบลบ�านแหวนมีความโปร�งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
จึงได�จัดกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร�งใสสู�องค*กร เพ่ือให�บุคลากรของเทศบาลตําบลบ�าน
แหวนและตัวแทนหมู�บ�านได�รับรู�สิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของราชการและเรียนรู�เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร�งใส และเม่ือเกิดความเข�าใจแล�วจะสามารถขยายผลบอกต�อไปยังผู�ใกล�ชิด ด�วยเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างเทศบาลตําบลบ�านแหวนกับภาคประชาชนให�มีความเข�มแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร�งใสในการ
ทํางานและมีความรู�เก่ียวกับสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�เข�าร�วมอบรม จํานวนไม�น�อยกว�า 90 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน  
6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต�องการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู� 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 วงเงิน 20,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 จํานวนผู�เข�าร�วมอบรม 
 ร�อยละของผลการเรียนรู�เฉลี่ย 
 ร�อยละความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป:นไปตามหลักเกณฑ/ วิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบ กฎข�อบังคับ ท่ีกําหนดให�องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได� 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน�วยงาน เช�น โครงด�วยและการจัดองค*กร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�จัดทํามาตรการ “เผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ี
และเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ�านแหวน ได�ง�ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเข�าถึงง�าย 
 3.2 เพ่ือให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีข�อมูลประเภทต�างๆ เผยแพร�ต�อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข�าถึงได�โดยสะดวกมากกว�า 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีข�อมูลข�าวสารประเภทต�างๆ เผยแพร�ให�ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได�แก� 
 - แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 - งบประมาณรายจ�ายประจําปI, แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 - ข�อมูลรายรับและรายจ�าย, งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปI, รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 จํานวนข�อมูลข�าวสารท่ีได�รับการเผยแพร� 
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  3.1.3 มีการปTดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป:นประโยชน/
กับการมีส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลบ�านแหวน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน�วยงาน เช�น โครงด�วยและการจัดองค*กร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน�วยงานผ�านทางช�องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให�การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ�มเปXาหมาย ได�แก� หน�วยประชาสัมพันธ* ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน เว็บไซต*ของหน�วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท*เฉพาะ การเผยแพร�ข�อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ*ต�างๆ โทรทัศน* วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส*อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ง�ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�มีช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให�มีช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าถึงประชาชนได�ง�าย 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน จํานวนไม�น�อยกว�า 7 ช�องทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเป1นการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ได�แก� 
 - บอร*ดหน�าสํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - บอร*ดประชาสัมพันธ*ของเทศบาลตําบลบ�านแหวนประชาสัมพันธ*หมู�บ�านตามหมู�บ�าน/หมู�บ�าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุหมู�บ�าน/หอกระจายข�าว/รถกระจายเสียง/หน�วยประชาสัมพันธ*เคลื่อนท่ี 
 - ศูนย*ข�อมูลข�าวสารขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�บริการประจําและให�ประชาชนสืบค�นได�เอง 
 - จัดส�งเอกสารเผยแพร�รายงานประจําปI 
 - ประชาสัมพันธ*ข�อมูลการดําเนินงานขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผ�านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข�าว 
 - หนังสือพิมพ*หรือวิทยุท�องถ่ิน 
 - ประกาศผ�านเว็บไซต*/เว็บบอร*ด/เฟสบุ.ค ท่ีมีข�อมูลผลการดําเนินงานขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 จํานวนช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 

3.2 การรับฟVงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข/ของประชาชน 
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  3.2.1 มีกระบวนการรับฟVงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน�าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต�อความเป:นอยู� และ
สุขอนามัยของประชาชนในท�องถ่ิน 
  
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย/รับเรื่องราวร�องทุกข/เทศบาลตําบลบ�านแหวน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน เป1นหน�วยงานภาครัฐท่ีเน�นการให�บริการประชาชน และมีเปXาหมายให�มีการ
บริการประชาชนในด�านต�างๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีสร�างความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน*ต�อ
ประชาชนผู�รับบริการโดยตรง โดยถือว�าประชาชนเป1นศูนย*กลางท่ีจะได�รับการบริการอย�างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป1นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานด�านบริการเป1นไปอย�างต�อเนื่องและเป1นการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงมีการจัดต้ังศูนย*รับเรื่องราว
ร�องทุกข*เพ่ือไว�สําหรับรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข*จากประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อนต�างๆ 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปGญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได�แก�ไขปGญหาได�อย�างถูกต�องหรือ
นํามาเป1นข�อมูลในการทําแผนงานโครงการแก�ไขปGญหาต�อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมาติดต�อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 3.3 เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ*อันดีระหว�างบุลากรของเทศบาลตําบลบ�านแหวนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป�าหมาย 
 ให�บริการรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข* จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับความเดือดร�อนรําคาญหรือผู�มีส�วนได�
เสียท่ีเก่ียวข�อง โดยการปฏิบัติราชการต�องสามารถให�บริการได�อย�างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร�างความเชื่อม่ันไว�วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต�องการของประชาชน
ผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต�างกันได�อย�างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก�ไขหรือบรรเทาปGญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได� 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข* 
 5.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ*ให�ประชาชนทราบช�องทางในการร�องทุกข*/ร�องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู�บริหารพิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปGญหาตามความจําเป1น
และเร�งด�วน 
 5.4 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 
 6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร* – วันศุกร*ตั้งแต�เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช�องทางร�อง
ทุกข*/ร�องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 6.2 ทางโทรศัพท*หมายเลข 053-441 961 ทางโทรสารหมายเลข 053- 441 961 ต�อ 14 
 6.3 ทางเว็บไซต* และ  facebook : เทศบาลตําบลบ�านแหวน  
 6.4 ทางไปรษณีย* ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม� 50230 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข*/ร�องเรียน ประจําสัปดาห*/ประจําเดือน ทําให�เห็นว�าประชาชนได�มีส�วน
ร�วมในการสอดส�องดูแลสังคมและการอยู�ร�วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปZดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร�องเรียน/ร�องทุกข* 
 9.3 แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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  3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข/ได�โดยสะดวก 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร�องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ศูนย*รับเรื่องราวร�องทุกข*เทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นหน�วยบริการด�านการับเรื่องราวร�องทุกข* ในการ
ให�บริการแก�ประชาชนแบบองค*รวมผสมผสานและต�อเนื่อง สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนท้ังใน
ด�านการรับเรื่องราวร�องทุกข*ได�อย�างรวดเร็วและการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของประชาชนได�อย�างรวดเร็ว เพ่ือมุ�งเน�น
ให�ประชาชนได�รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย�างเท�าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เป1นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให�ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป1นช�องทาง 
ท่ีเปZดให�ประชาชนได�มีส�วนร�วม และได�รับบริการท่ีมีความเท�าเทียมและโปร�งใส 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือเป1นช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนได�ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร�องเรียน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีช�องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร�องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนจากประชาชน ได�แก� 
 - กล�องรับความคิดเห็นติดต้ังไว� ณ บริเวณจุดให�บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
 - ผ�านเว็บไซต*เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - ผ�าน facebook ของ เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - ผ�าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน, ผู�นําชุมชน, กํานัน, ผู�ใหญ�บ�าน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 ประชาชนได�รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ�านช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียน 
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเป:นลายลักษณ/อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข/ ได�ทราบถึง
การได�รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข/ 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมเทศบาลตําบลบ�านแหวน เป1นส�วนงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมให�แก�ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มุ�งเน�นการบริการให�ประชาชนอยู�ในสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตได�อย�างปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณี
การแจ�งเรื่องราวหรือร�องทุกข*อันมีลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีมีเหตุเดือดร�อนรําคาญ เช�น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมจึงมีหน�าท่ีเร�งดําเนินการตรวจสอบและแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ
นั้นเพ่ือแก�ไขปGญหาให�ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือรับแจ�งปGญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได�แก�ไขปGญหาได�อย�างถูกต�องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป1นการบริการประชาชนให�อยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป1นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ี 
4. เป�าหมาย 
 รับแจ�งเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข*เก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�าน
แหวน 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ (เจ�าหน�าท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
 5.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ*ให�ประชาชนทราบช�องทางในการแจ�งเหตุเดือดร�อนรําคาญ 
 5.3 รับแจ�งโดยตรงหรือรับเรื่องผ�านศูนย*รับเรื่องราวร�องทุกข*เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข* และนําเรื่องเสนอต�อคณะผู�บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปGญหาตามความจําเป1นและเร�งด�วน 
 5.5 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 15 วัน นับแต�วันรับแจ�ง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร* – วันศุกร*ตั้งแต�เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

- โดยช�องทางร�องทุกข*/ร�องเรียน ได�แก� 1) ไปรษณีย* 2) โทรศัพท* 3) โทรสาร 4) เว็บไซต* 5) เฟสบุ�ค  
- ระยะเวลา 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข*/ร�องเรียนเหตุเดือดร�อนรําคาญเป1นประจําทุกเดือน ทําให�เห็นว�า
ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลสังคมและการอยู�ร�วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปZดโอกาสให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
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 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเหตุเดือดร�อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ�งเหตุหรือร�องเรียน/
ร�องทุกข* 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค*กรจัดทําแผนพัฒนา ข�อ 7 (2) และข�อ 9 กําหนดให�มีองค*กรและโครงด�วยขององค*กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให�เทศบาลตําบลบ�านแหวนในฐานะ
องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบลบ�านแหวน มีองค*กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลบ�าน
แหวน โดยสํานักสํานักปลัดเทศบาลจึงแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�าน
แหวนข้ึน 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรของเทศบาลตําบลบ�านแหวนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส�วนได�มีส�วนร�วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร*การพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวนและแผนพัฒนาสี่ปI
เทศบาลตําบลบ�านแหวนให�สอดคล�องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลตําบลบ�านแหวน  และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวนกําหนดสร�างความถูกต�อง โปร�งใส และสุจริต 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวน จํานวน 11 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู�บ�าน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548   หมวด 1 องค*กรจัดทําแผนพัฒนา    
ข�อ 7(2) และข�อ 9 ท่ีกําหนด (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวนเพ่ือเป1น
องค*กรในการยกร�างหรือจัดทําร�างแผนพัฒนาสี่ปIเทศบาลตําบลบ�านแหวนเพ่ือใช�เป1นแผนพัฒนาในการพัฒนา
เทศบาลตําบลบ�านแหวนความต�องการของประชาคมและหมู�บ�านในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน สร�างความ
ถูกต�อง โปร�งใส สุจริต และให�ความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
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  3.3.2 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งตัวแทนประชาคมเข�าร�วมเป:นคณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปIในด�านการ
จัดซ้ือจัดจ�างขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรอบปIงบประมาณ และส�งเสริมให�ภาคประชาชน (ประชาคม) ให�มี
ส�วนร�วมอย�างแข็งขันกับมาตรการการปXองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
3. วัตถุประสงค/ 
 เพ่ือเป1นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ�านการประชาคม) ในการมีส�วนร�วมกับเทศบาลตําบลบ�านแหวน
อย�างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ กําหนดให�ภาค
ประชาชนและส�งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ�านการประชาคม) ให�มีส�วนร�วมอย�างแข็งขัน กับมาตรการการ
ปXองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบ�านแหวนนั่นคือได�ทําหน�าท่ีอย�างถูกต�อง 
4. เป�าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู�บ�านท้ัง 13 หมู�บ�าน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส�งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ�านการประชาคม) ให�มีส�วนร�วมกับเทศบาลตําบลบ�านแหวนอย�าง
แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�มีกฎหมายระเบียบ ข�อบังคับ กําหนดให�ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต�องไปมีส�วนเก่ียวข�องกับเทศบาลตําบลบ�านแหวนในหลายๆ ส�วน เช�น ให�ตัวแทน
ประชาคมมีส�วนร�วมเป1นกรรมการตามระเบียบฯ ว�าด�วยการพัสดุ เช�น เป1นกรรมการเปZดซองสอบราคาเป1น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป1นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป1นกรรมการตรวจการจ�าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝ|กอบรมตัวแทนประชาคมให�มีความรู�ความเข�าใจเรื่องระเบียบฯว�าด�วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู�ทํา
ความเข�าใจระเบียบต�างๆ จะได�ปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ�าน
แหวน 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทในการมีส�วนร�วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน�วยงานท�องถ่ินของตนเอง 
  
 
 
 
 
 
  3.3.3 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



๖๐ 
 

  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด�วยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดให�เทศบาลตําบลในฐานะองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป1นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวนว�าสัมฤทธิ์ผลตามเปXาหมายหรือไม� ตลอดจนเป1นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวน เพ่ือนําผลท่ีได�จากการประเมินมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไขส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจต�างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแหวนต�อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3)           
และมาตรา 45 แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ประกอบกับข�อแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0892.4/ ว435 ลงวันท่ี 11 เดือน  กุมภาพันธ*  2548 เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึง
ได�จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให�การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวนมีการขับเคลื่อนอย�างเป1นรูปธรรม ซ่ึงจะส�งเสริมให�
เทศบาลตําบลบ�านแหวนมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ือประโยชน*สุขของประชาชนโดยใช�วิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปZดเผยข�อมูลข�าวสาร โดยให�เป1นไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได�อย�างถูกต�องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให�เกิดกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวนและเป1นการเฝXาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให�เป1นไปตามนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ินเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับส�วนราชการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรวบรวมข�อมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ*การดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) 
จํานวน 7 คน ประกอบด�วย 
  (1) ผู�แทนหมู�บ�านองค*กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
  (2) ผู�แทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน 2 คน 
  (3) ผู�ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
  (4) ปลัดเทศบาลตําบลบ�านแหว เป1นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล เป1นผู�ช�วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน�าฝPายอํานวยการ เป1นผู�ช�วยเลขานุการ 
 ให�คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
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  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวนตามหลักเกณฑ*และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวนปIละ 2 ครั้งเป1นอย�างน�อยแล�ว
เสนอผลการประเมินให�เทศบาลตําบลบ�านแหวนทราบ เพ่ือนําผลท่ีได�จากการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงแก�ไข 
ส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต�างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บ�านแหวนสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปI 
  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวนมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการให�เป1นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน�วยงานต�างๆของเทศบาลตําบล
บ�านแหวนพร�อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล�วรายงานให�ผู�บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก�ไขต�อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวนดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปIท่ีผ�านมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
กําหนด 
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
  
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให�หน�วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได�กําหนดไว� รายงานต�อผู�กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินอย�างน�อยปIละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นปIงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติถูกต�องและเป1นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�มีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด เป1นประจําทุกปI 
3. วัตถุประสงค/ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค*กรของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให�นายกเทศมนตรี ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ 
กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต�อผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดินตามกําหนด 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงานของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงานของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค*กร 
 2. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย 
 3. ผู�บริหารมีหนังสือแจ�งให�ทุกส�วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย ดําเนินการประเมิน
องค*ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค*กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข�อ 6 ระดับองค*กร และนําเสนอผู�บริหาร พร�อมจัดส�งรายงานให�ผู�
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 1. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปXองกันและลดความเสี่ยงต�อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน*สูงสุดต�อองค*กรและประชาชนโดยรวม 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�
กํากับดูแล 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป1นกลไกท่ีสําคัญและเป1นเครื่องมือในการบริหารงานในหน�วยงานไม�ว�าจะเป1นใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคุมภายในจะช�วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน�วยงานให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�ซ่ึงจะทําให�ปฏิบัติงานและการจัดการของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค* ใน
อดีตท่ีผ�านมาการบริหารงานของหน�วยงานภาครัฐ ได�มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให�ใช�
เป1นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู�ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข�อหารือต�างๆ 
โดยส�วนใหญ� จะเน�นไปท่ีการควบคุมด�านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให�ถูกต�องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ*ท่ี
ทางราชการกําหนดไว� ซ่ึงไม�ครอบคลุมถึงการจัดการด�านอ่ืนๆนอกเหนือจากด�านการเงินและบัญชีในหน�วยงาน  
จึงไม�สามารถสะท�อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน�วยงานได�ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป1น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด�านและสามารถสะท�อนภาพให�เห็นเป1นองค*รวมของหน�วยงานนั้นๆ ว�ามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม�ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป1นช�องทางรั่วไหลทําให�เกิดความเสียหายในหน�วยงานและการดําเนินงานไม�สัมฤทธิ์ผล  

ท้ังนี้สาเหตุส�วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน�าท่ีและมอบหมายงานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน�วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให�ระบบการควบคุมภายในดังกล�าวทันสมัยอยู�เสมอเทศบาลตําบลบ�านแหวน
พิจารณาแล�วเห็นว�าเพ่ือให�องค*กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให�เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงานจึงได�กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบ�านแหวนข้ึน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให�การใช�ทรัพยากรเป1นไปอย�าง
ประหยัดและคุ�มค�า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ�อนหรือไม�จําเป1น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด�าน
การเงินหรือด�านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให�มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�องครบถ�วนและเชื่อถือได� สร�างความม่ันใจแก�ผู�บริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 3.3 เพ่ือให�บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข�อตกลง ระเบียบข�อบังคับต�างๆ 
ของหน�วยงานอย�างถูกต�องและครบถ�วน 
4. เป�าหมาย 
 เพ่ือให�การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน�วยงาน อีกท้ังยังเป1นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� ซ่ึงจะ
ทําให�การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค* 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต�งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน
ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6 
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 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นไปอย�าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให�คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข�อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให�นายกเทศบาลตําบลบ�านแหวนและ
ผู�บริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
7. หน�วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ประโยชน/ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. การดําเนินงานของหน�วยงานบรรลุวัตถุประสงค*ท่ีวางไว�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช�ทรัพยากรเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ�มค�า 
 3. มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�อง ครบถ�วนและเชื่อถือได� สามารถนําไปใช�ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน�วยงานเป1นไปอย�างมีระบบและอยู�ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีวางไว� 
 5. เป1นเครื่องมือช�วยผู�บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย�างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข�อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร�อยละ 80 ได�ดําเนินการแก�ไข 
 10.3 ร�อยละของหน�วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(ร�อย
ละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช�องทางท่ีสามารถดําเนินการได� 
 
  4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับ
การบรรจุ แต�งตั้ง โอน ย�ายข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต�งตั้ง การโอน ย�าย 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป1นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว�าเป1นสิ่งสําคัญหรือเป1นหัวใจขององค*กรจึงมักจะ
กําหนดหน�าท่ีของงานเป1นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข�อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค*กรหรือหน�วยงานเพ่ือให�มีประสิทธิภาพและเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค*เทศบาลตําบลบ�าน
แหวนจึงได�กําหนดมาตรการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง การโอนย�าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร�งครัด เพ่ือให�
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นไปอย�างโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให�เป1นไปสร�างความ
โปร�งใสและเป1นธรรม 
 3.2 เพ่ือให�เป1นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต�งต้ังการ
โอน ย�าย 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ�าง ท่ีมีการดําเนินการด�านการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม� 
6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต�งต้ัง การโอน ย�าย 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต�งต้ังเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต�งต้ังได�มีการประชาสัมพันธ*ไปยังหน�วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. อ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ*ให�ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ�าน 
 - มีการประชาสัมพันธ*ลงในเว็บไซต*ของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ*ท่ีบอร*ดประชาสัมพันธ*ของเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 - ในการบรรจุแต�งต้ังได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเป1นกรรมการ รวมถึงมีการแต�งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต�งต้ัง 
 - การบรรจุแต�งต้ังจะต�องได�รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ก�อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต�งต้ังเทศบาลตําบลบ�านแหวนจะออกคําสั่งแต�งต้ังได�ต�องไม�ก�อนวันท่ี
องค*การบริหารส�วนตําบลบ�านแหวนรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน�ง 
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 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง เทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง อย�างเคร�งครัด 
 - มีการแจ�งผู�ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข�อความแจ�งผู�มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน�ง 
 - มีการประชาสัมพันธ*ไปยังหน�วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ*ให�ประชาชนภายในตําบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ�าน และมีการประชาสัมพันธ*ลงในเว็บไซต*ของเทศบาลตําบลบ�าน
แหวน 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู�ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน�ง 
 - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข�าร�วมเป1นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหน�งเพ่ือความโปร�งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย�างชัดเจน 
 - ผู�ขอรับการประเมินสามารถซักถามข�อสงสัยหรือโต�แย�งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นว�าไม�เป1นธรรมได� 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง จะต�องได�รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก�อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง เทศบาลตําบลบ�านแหวนจะออกคําสั่งแต�งต้ังได�ต�อง
ไม�ก�อนวันท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข�อบังคับท่ี
เก่ียวข�อง อย�างเคร�งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ*หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร�หลักเกณฑ*ให�
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให�เป1นไปอย�างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข�อมูลมาใช�ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช�น 
ข�อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข�อมูลการลา เป1นต�น 
 - มีการแจ�งผลการประเมินให�พนักงานทราบ พร�อมเปZดโอกาสให�ซักถาม ตอบข�อสงสัย และโต�แย�งผลการ
ประเมินท่ีไม�เป1นธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแหวนออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
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ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเป1นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ�งเกณฑ*การให�คะแนนเป1น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก�าวหน�าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปXาหมายของแต�ละระดับ 
ผลลัพธ/ 
 มีระบบการตรวจสอบ การกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ย�าย ของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน พร�อมท้ังเปZดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึน
ดังกล�าวได� 
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  4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ�ายเงิน การหาประโยชน/จากทรัพย/สินของทางราชการ 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ�ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด�านการคลังเป1นการทํางานท่ีต�องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต�องอยู�ในกรอบ และต�องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง ประชาชนหรือ
ผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจด�วยความสะดวกให�แก�ประชาชนมากท่ีสุดถูกต�องท้ังระเบียบกฎหมาย ข�อเท็จจริง ไม�
มีข�อผิดพลาดบริการสร�างความเสมอภาคกันไม�เลือกปฏิบัติเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร�งใสไม�เกิดการทุจริตคอร*รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได� รายงานการเงินจากหน�วยงานภายในและภายนอกไม�พบข�อบกพร�อง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปZดเผยข�อมูลอ่ืนต�อประชาชน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 
 3.2 การใช�งบประมาณอย�างคุ�มค�าและเปZดโอกาสให�ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได� 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต�องทําอย�างเปZดเผยตรวจสอบได� จึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไขการทํางานของ
องค*กรให�มีความโปร�งใส สามารถเปZดเผยข�อมูลข�าวสาร เปZดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต�องได� 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม� 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิก
จ�ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม โดยเปZดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแหวนภายในเก�าสิบวันนับแต�วันสิ้นปI 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล�าวโดยเปZดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด�านการเงินการคลังและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ�ายถูกต�อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู�รับบริการ 
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  4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนหมู�บ�าน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวนเห็นถึงประโยชน*จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมตามเจตนารมณ*
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วย
หลักเกณฑ*การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร*การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�ดําเนินการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยการ
กําหนดให�มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนหมู�บ�าน เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยผ�าน
ช�องทางหรือกลไกในการร�วมเป1นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแหวนทุก
ข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได�รับข�อมูลข�าวสารและแสดงความคิดเห็น ได�
เรียนรู�การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมหรือการบริหารราชการในระบบเปZดจากการปฏิบัติจริง ส�วนเทศบาล
ตําบลบ�านแหวนสามารถพัฒนาระดับการเปZดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ�น
การปรับเปลี่ยนสู�การบริหารราชการท่ีเปZดเผย โปร�งใส เน�นการมีส�วนร�วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือตอบสนองความต�องการและเพ่ือประโยชน*ของประชาชนเป1นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให�ตัวแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�าง ของเทศบาล
ตําบลบ�านแหวน 
 3.2 เพ่ือปXองกันการทุจริตในด�านท่ีเก่ียวข�องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบ�านแหวนให�เกิดการ
พัฒนาได�อย�างคุ�มค�า 
4. เป�าหมาย 
 ตัวแทนหมู�บ�านในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู�บ�านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนหมู�บ�านเข�าร�วมเป1น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ได�แก� กรรมการตรวจการจ�าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุ
ขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได�กําหนดให�มีการแต�งต้ังให�มีผู�แทน
หมู�บ�านเข�าร�วมเป1นกรรมการ แต�เทศบาลตําบลบ�านแหวนให�ความสําคัญในการมีตัวแทนหมู�บ�านเข�าร�วมตรวจสอบ
เพ่ือให�การดําเนินงานเป1นไปอย�างซ่ือตรง โปร�งใส โดยตัวแทนหมู�บ�านไม�ต�องร�วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�ความเข�าใจแก�คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ�างทุกครั้ง เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี
และตัวแทนหมู�บ�านมีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและตรวจการจ�างอย�าง
ละเอียดและถูกต�อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
 
 



๗๑ 
 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบ�านแหวน  
10. ผลลัพธ/ 
 การจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลตําบลบ�านแหวนมีความโปร�งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร�วมตรวจสอบและ
ไม�เกิดปGญหาการทุจริตคอร*รัปชัน 
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4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถ่ิน 
 

  4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติ
หน�าท่ีให�เป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด�วย
เหตุผลดังกล�าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู�ของสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความพร�อมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการให�แก�หมู�บ�านจึงเป1นเรื่องท่ีสําคัญอย�างยิ่ง ประกอบกับการให�การศึกษาอบรมเป1นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวนได�ดําเนินการ เพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�และทักษะด�านการปกครองส�วน
ท�องถ่ิน มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ี รวมถึงมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบข�อกฎหมายต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับท�องถ่ินด�วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู�ไปใช�ให�เป1นประโยชน*ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีได�
อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลบ�านแหวนจึงได�มีการจัดส�งสมาชิกสภาท�องถ่ินให�เข�า
รับการฝ|กอบรมและศึกษาดูงานอยู�เสมอ เพ่ือเป1นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องค*กร พัฒนาท�องถ่ิน ให�ท�องถ่ินมีความเจริญก�าวหน�า 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือด�วยการเรียนรู�และประสบการณ*การทํางานให�กับสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความเข�าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน�าท่ี 
 3.2 เพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เป1นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท�องถ่ินได�อย�างถูกต�อง 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวนจํานวน 12 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลบ�านแหวนและหน�วยงานท่ีจัดฝ|กอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 งานกิจการสภา ตรวจสอบหลักสูตรการฝ|กอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลบ�านแหวนและหน�วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป1นข�อมูลในการจัดส�งสมาชิกสภาท�องถ่ินเข�ารับการอบรมหรือร�วมประชุมสัมมนาแล�วแต�กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร�อยแล�ว ดําเนินการเสนอผู�บังคับบัญชาเพ่ือส�งสมาชิก
สภาท�องถ่ินเข�ารับการฝ|กอบรม หรือเข�าร�วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ|กอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ�งให�สมาชิกสภาท�องถ่ินผู�ผ�านการฝ|กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ|กอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ�านนายกเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 6.4 งานกิจการสภา ดําเนินการประเมินผลการฝ|กอบรมของสมาชิกสภาท�องถ่ิน และรายงานเสนอนายก
เทศบาลตําบลบ�านแหวนทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ผลลัพธ/ 
 10.1 สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�ความเข�าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน�าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท�องถ่ินได�รับการเรียนรู�และประสบการณ*การทํางานใหม�ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท�องถ่ินเป1นไปอย�างถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลบ�านแหวนจํานวน 12 ราย ได�รับการฝ|กอบรมและศึกษาดู
งาน 
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  4.3.2 ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ+าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝVกใฝ+ฝ+ายใด 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส�งเสริมและการพัฒนาความเข�มแข็งขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เก่ียวข�องกับหลายองค*ประกอบ 
และหลายฝPายโดยเฉพาะอย�างยิ่งบุคลากรท�องถ่ิน อันได�แก� ฝPายบริหารและฝPายสภาขององค*กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังฝPายข�าราชการองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน บุคลากรเหล�านี้มีบทบาทและต�องทํา
หน�าท่ีของตนอย�างเข�มแข็ง เพ่ือเสริมสร�างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วมโดยให�มีกระบวนการสอดคล�อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก�ไขปGญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ�วงดุลอํานาจระหว�างฝPายสภากับฝPายบริหาร และท่ีสําคัญ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการเสนอแก�ปGญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ�านแหวน
เทศบาลตําบลบ�านแหวนเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท�องถ่ิน เก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได�ดําเนินกิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท�องถ่ินในเรื่องต�างๆ เพ่ือเป1นการ
ส�งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความเข�มแข็งในการใช�อํานาจหรือปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือเป1นการส�งเสริมให�สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส�วนร�วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป1นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝPายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป1นการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน 
4. เป�าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวนจํานวน 12 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต�งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นคณะกรรมการร�วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต�างๆ 
เช�น 
 - แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 - คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 - คณะกรรมการปลักประกันสุขภาพ 
 - คณะกรรมการศูนย*พัฒนาครอบครัว 
 - คณะกรรมการโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 - คณะกรรมการด�านเศรษฐกิจ 
 - คณะกรรมการด�านสาธารณสุข 
 - คณะกรรมการด�านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 - คณะกรรมการด�านกีฬา 
  - แต�งต้ังเป1นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข�เลือดออก จํานวน 12 คน   
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวนท่ีได�รับการแต�งต้ัง เข�าร�วมปฏิบัติหน�าท่ีนําข�อมูลแจ�งในท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ�านแหวน เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส�วนท่ีประชาชนได�รับความ
เดือดร�อนและต�องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ผลลัพธ/ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านแหวนเป1นไปอย�างต�อเนื่อง ตอบสนองความต�องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของหมู�บ�าน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�าน 
การทุจริต 
 
  4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต 
  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป�ายประชาสัมพันธ/กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปGญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงานภาครัฐได�ส�งผลเสียหายกับประเทศชาติอย�างมาก จําเป1นท่ีทุกภาค
ส�วนในสังคมจะต�องตระหนักและร�วมกันแก�ไขจัดการปGญหา โดยการเข�าไปมีส�วนร�วมเป1นเครือข�ายในการ
ขับเคลื่อนต�างๆ ให�เกิดการเฝXาระวัง ปXองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ�นให�ทุกภาคส�วนในจังหวัดได�
ตระหนักถึงปGญหาการทุจริตคอร*รัปชันและมีส�วนร�วมในการปXองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค/ 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปXองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ*ในการแก�ไขปGญหาการทุจริต 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปXายประชาสัมพันธ* 
 6.2 ปZดประกาศประชาสัมพันธ* ณ บริเวณจุดบริการแห�งเดียวเบ็ดเสร็จ และในชุมชนต�าง ๆ  
 6.3 จัดเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบรับแจ�งเหตุทางโทรศัพท* 
 6.4 บันทึกเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข* 
 6.5 เสนอผู�บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามความเหมาะสม 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 10.1 จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 
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  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการป�องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให�เทศบาลตําบล 
มีภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องเป1นไปเพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน โดยใช�วิธีบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึง
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปZดเผยข�อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ ให�เป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ*การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปXองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุ�งเน�นในการสร�างจิตสํานึก ค�านิยม 
การบูรณาการ การสร�างความเข�มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการปXองกันและปราบปรามการ
ทุจริตปGญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร*รัปชันสามารถเกิดข้ึนได�ในทุกวงการ ไม�ว�าจะเป1นวงการระดับท�องถ่ินจนถึง
ระดับชาติซ่ึงเทศบาลตําบลบ�านแหวน มีภารกิจหน�าท่ีในการบริหารราชการท�องถ่ินให�มีความก�าวหน�าเจริญรุ�งเรือง 
โดยการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร�วมกันพัฒนาท�องถ่ินให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท�องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะพัฒนาให�
เจริญก�าวหน�าได�นั้น จําเป1นจะต�องมีองค*ประกอบหลายๆ ด�าน ในการร�วมกันพัฒนาท�องถ่ิน ในการนี้ การมี
เครือข�ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร�วมมือกันพัฒนาท�องถ่ิน จึงเป1นสิ่งจําเป1นโดยเฉพาะเครือข�ายด�านการปXองกันการ
ทุจริตคอร*รัปชัน ซ่ึงเป1นการเปZดโอกาสให�ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได�มีส�วนร�วมในการ
เป1นเครือข�ายร�วมกับเทศบาลตําบลบ�านแหวนในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา ร�วมรับผิดชอบ 
และร�วมตรวจสอบเพ่ือปXองกันการทุจริตคอร*รัปชันในท�องถ่ิน เทศบาลตําบลบ�านแหวนพิจารณาแล�วเห็นว�า การมี
เครือข�ายดังกล�าวเป1นสิ่งจําเป1น จึงได�จัดทํามาตรการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการปXองกันการทุจริตข้ึน 
เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�ายด�านการปXองกันการทุจริตให�มีความเข�มแข็ง 
3. วัตถุประสงค/ 
 1. เพ่ือสร�างแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน*ของท�องถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค*ความรู�ให�กับทุกภาคส�วน ให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปGญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการปXองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
4. เป�าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบ�านแหวนเข�า
มามีส�วนร�วมในการเป1นเครือข�ายด�านการปXองกันการทุจริตร�วมกับเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต�งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร�วมเป1นเครือข�ายด�านการ
ปXองกันการทุจริตเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 2. จัดทําฐานข�อมูลบุคคล องค*กร ส�วนราชการ และองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกแห�งบริเวณใกล�เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข�าร�วมเป1นเครือข�าย 
 3. เปZดโอกาสให�เครือข�ายท่ีได�รับการแต�งต้ังมีส�วนร�วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ�านแหวน
ในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา และร�วมรับผิดชอบ ร�วมตรวจสอบเพ่ือปXองกันการทุจริต 
 4. ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�กับเครือข�ายในการร�วมตรวจสอบเพ่ือปXองกันการทุจริต 



๗๘ 
 

 5. ทําบันทึกข�อตกลง (MOU) ร�วมกันระหว�างเทศบาลตําบลบ�านแหวนกับบุคคล องค*กร ส�วนราชการ 
และองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเข�าร�วมเป1นเครือข�าย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ�านแหวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ/ 
 1. ทําให�เกิดแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน*ของท�องถ่ิน 
 2. ทําให�ทุกภาคส�วนมีความรู� ก�อให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปGญหาการทุจริต 
 3. ทําให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการปXองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบ�านแหวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


