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คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันได#ทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่ อง ทํ าให# เกิ ดความเสี ย หายในวงกว# าง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิ จ ระบบสังคม
ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแก#ปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่
หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให#มีความเจริญก#าวหน#าสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได# อยางทัดเทียม ที่จะต#องประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพร#อมๆ กัน โดยการปลูกฝง
ความซื่อสัตย8สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกต#อง รวมทั้งเข#าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณคา ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ได#มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปAองกันและแก#ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแก# ไขปญหาการทุ จริ ต ประพฤติมิช อบโดยมุงเน# น การสร#า ง ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให#เกิดการ
ทุจริตได# เพื่อให#การดําเนินการดังกลาว บรรลุผลได#อยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล
บ#านแหวน จึงได#จัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต ๔ ปF พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร8ชาติวาด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให#เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร8และกลยุทธ8ของเทศบาลตําบลบ#านแหวน ให#บรรลุเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน8
กําหนดไว# และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแก#ไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ด#วย
สํานักปลัดเทศบาล
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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการป-องกันการทุจริตที่มีอยูใน
ป.จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาป.จจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ มีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเป7น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือป.ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะป.ญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและป(จจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเป+นประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในป.จจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เป7นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป7นที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ป.จจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเป7นแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในป.จจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเป7นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป7นการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เป7นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป7นหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
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5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเป7นป.จจัยหนึ่งที่
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเป7นอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเป7นคุณธรรมที่ไดรับการเนนเป7น
พิเศษถือวาเป7นเครื่องวัดความดีของคน แตในป.จจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเป7นที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ป.จจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเป7นยก
ยองคนที่มีเงิน คนที่เป7นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเป7นวิถีชีวิตเป7นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป7นคนเซอ เห็นคนโกงเป7นคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตน เป7น
เพียงตัวอยางของสาเหตุและป.จจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใชในการวิเคราะหความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม
2. หลักการและเหตุผล
ป.จจุบันป.ญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเป7นป.ญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เป7นป.ญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเป7นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวาเป7นองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมั กจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริต คอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป7นเครื่องมือที่ใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางปh 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปh
2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป7นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยปh 2559 ลดลง3 คะแนน
จากปh 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเป7นประเทศที่มี
ป.ญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป-องกัน
การทุจริต ไมวาจะเป7น การเป7นประเทศภาคีภายในตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการป-องกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตป.ญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง
สาเหตุที่ทําใหการทุจ ริตเป7นป.ญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยป.จจัยทางดานพื้น ฐานโครงสรางสังคม
ซึ่งเป7นสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ พวกพอง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต
คอรรัปชั่นเป7นเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเป7นป.ญหาที่ฝ.งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวา
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เป7นสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับป.จจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความ
รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไม
สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ป.จจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเป7นฉบับที่ 3 เริ่มจากปh พ.ศ.
2560 จนถึงปh พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป7นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7นสังคมมิติที่ประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝtายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เป-าหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index :
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปh พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เป7นอยูในป.จจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเป7น 6
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป7นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป7นไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการป-องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ดานการป-องกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เป7นรูปธรรมอยางชัดเจนอัน
จะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและเป-าหมายของการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝtายการเมืองขาราชการ
ฝtายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เป8าหมาย
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1) ขาราชการฝtายการเมือง ขาราชการฝtายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป-องกันป.ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการที่ส นับ สนุน ใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป7นที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝtายการเมือง ขาราชการฝtายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ.งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เป7นธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป7นที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเป7นองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการ
ป-องกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเป7นเครือขายใน
การเฝ-าระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติที่ 1

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝ-าย
ปริหารขาราชการ
การเมืองฝ-ายสภา
ทองถิ่น และฝ-าย
ประจําขององค1กร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

1.1.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.

1.1.2 มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบานแหวน”

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

1.1.3 มาตรการ “จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชน1ทบั ซอน”

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

1.2.1 โครงการปลูกผักริมรั้ว

50,000

50,000

50,000

50,000

1.2.2 โครงการสงเสริม อนุรักษ1
ฟBCนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวพัฒนา
และปรับภูมิทัศน1ในหมูบาน

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

30,000

30,000

1.2.3 โครงการสรางอาชีพ สราง
รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000

50,000

50,000

50,000

1.3.1 โครงการพานองทองธรรมะ

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

1.3.3 โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบาน
แหวน (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

2 มาตรการ 7 โครงการ

100,000

100,000

130,000

130,000

1.3.2 โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลบานแหวน

แผนปฏิบัติการปองการทุจริต 4 ป
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มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหารองค1กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2.2 มาตรการ
2.2.1 กิจกรรม “สรางความโปรงใส
สรางความโปรงใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
ในการปฏิบัติ
ราชการ
2.2.2 โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง
2.2.3 โครงการจางเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

40,000

40,000

40,000

40,000

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปOนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

2.3.2 มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปOนที่
ประจักษ1

2.4.1 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกสตรีดีเดน

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

2.5.1 กิจกรรม “การจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บานแหวน”

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

2.5.2 กิจกรรมใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวน

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

2.4.2 กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแกบุคคล หนวยงาน องค1กร
ดีเดน ผูทําคุณประโยชน1หรือเขารวม
กิจกรรมขององค1กรปกครองสวน
ทองถิ่น

๗

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.5.3 มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลวา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ”

รวม

2 มาตรการ 7 กิจกรรม 3 โครงการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.
ไมใชงปม.

40,000

40,000

40,000

40,000

แผนปฏิบัติการปองการทุจริต 4 ป
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มิติที่ 3

ภารกิจตามมิติ

3. การ
สงเสริม
บทบาทแล
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารใน
ชองทางที่เปOนการ
อํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
ขององค1กร
ปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

3.1.1 โครงการ “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”

3.2 การรับฟSง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกข1 ของ
ประชาชน

3.3 การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการขององค1กร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.2 มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000

3.1.3 มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบานแหวน”

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

3.2.1 กิจกรรมในการดําเนินงาน
ศูนย1รับเรื่องราวรองทุกข1เทศบาล
ตําบลบานแหวน

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

3.2.2 มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

3.2.3 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

3.3.1 มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

3.3.2 มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปOนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

3.3.3 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บานแหวน

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป

20,000

20,000

20,000

20,000

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม

6 มาตรการ 2 กิจกรรม 1 โครงการ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมาย

๙

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค1กร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
งบ
งบ
งบ
งบ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ประจําป
ประจําป
ประจําป
ประจําป

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.1.1 กิจกรรมการจัดทํารายงาน
ควบคุมภายใน
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

4.2 การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน
การยาย

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการ
ใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

4.3.1 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

50,000

50,000

50,000

50,000

4.3.2 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ-ายบริหาร

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

ไมใชงปม.

4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

4.4.1 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธ1กรณีพบเห็นการทุจริต

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

งบ
ดําเนินงาน
ประจําป
ไมใชงปม.

รวม

2 มาตรการ 7 กิจกรรม

50,000

50,000

50,000

50,000

4.4.2 มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต

เหตุ

แผนปฏิบัติการปองการทุจริต 4 ป

๑๐
สวนที่ 3
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝ+ายบริหารขาราชการ
การเมืองฝ+ายสภาทองถิ่น และฝ+ายประจําขององค/กรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชน/สุขแกประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน*มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเป1นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย* ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชน*สูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร*
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร*และยุทธศาสตร*ที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองค*กร
เพื่อเป1นตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานแหวนจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการดวยจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย* สุจริต มีจิตสํานึก
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป1นแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมดวยคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน*สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลบานแหวนมีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป1นแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมดวยสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท* ประพฤติตนเป1นพลเมืองดี ดวยประโยชน*แกครอบครัว ประชาชน
และประเทศชาติ ดวยจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน*
รวมกัน
3.3 เพื่อเป1นการดวยภาพลักษณ*ที่ดีของเทศบาลตําบลบานแหวนในการเสริมดวยคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบานแหวนและพนักงานจางเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเป1น 3 แนวทางคือ

๑๑
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมดวยคุณธรรมจริยธรรม โดย คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลตําบล
บานแหวน วิทยากรที่ชํานาญ บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน*นอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปGนและ
เห็นคุณคาของการเสริมดวยสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแกพระภิกษุสงฆ*ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป1นตน
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน* ณ วัดตางๆ
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป1นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
ดวยสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท* ดวยประโยชน*แกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อ
ประโยชน*สวนรวม
10.3 ดวยภาพลักษณ*ที่ดีขององค*กร เสริมดวยคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

๑๒
1.1.2 ดวยจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลบานแหวนไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน โดยกําหนด
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝPาฝQนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเป1นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลาง ทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจางขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 11 มิถุนายน 2556
กําหนดใหพนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานแหวน มี
หนาที่ดําเนินการใหเป1นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน*สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย* สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน*ของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชน*สวนตน และไมมีประโยชน*ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป1นธรรม และถูก
กฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป1นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค*กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน*อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค*เพื่อกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชน*ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเป1นการ
ขัดกันระหวางประโยชน*สวนตนและประโยชน*สวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลบานแหวนควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเป1น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเป1นที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
บานแหวนไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน” ขึ้น
เพื่อใหบุคลากรทั้งฝPายการเมืองและฝPายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย* สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเป1นการขัดกันแหงผลประโยชน*หรือการมีผลประโยชน*ทับซอน
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อเป1นเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่ดวยความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป1นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป1นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค*กรและระดับ
บุคคลและเป1นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวนเพื่อใหการดําเนินงาน
เป1นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองค*กรอันเป1นที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองค*กรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝPายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต ดวยระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองค*กร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อปXองกันการแสวงหาประโยชน*โดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชน*ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมดวยความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

๑๓
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวนเพื่อใชเป1นคานิยมสําหรับองค*กร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป1นแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธ*เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน เปZดเผยเป1นการทั่วไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ*มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเป1น
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลบานแหวน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน

๑๔
1.1.3 ดวยจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเป:นการขัดกันแหงผลประโยชน/
หรือการมีผลประโยชน/ทับซอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชน/ทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทร*โอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป1นวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปXองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเป1นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อดวยความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมดวยระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน*ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปGจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองค*ความรูที่เกี่ยวของกับการปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน*ทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปXองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค*กรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตร*ชาติวาดวยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปIงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองค*กร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน*ทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปXองกันผลประโยชน*ทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร*ชาติวาดวยการปXองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เป1นกลไกสําคัญที่จะปXองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชน*ทับซอนของเจาหนาที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปXองกันผลประโยชน*
ทับซอนขึ้น เพื่อเป1นประโยชน*ในการเสริมดวยความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปGญหาในเรื่อง
ดังกลาว รวมทั้ง เป1นขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเป1นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงค_
ดวยสั งคมไทยใหเป1 นสั งคมที่ ใสสะอาด ลดระดั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบในสั งคมไทยใหเที ยบเทาระดั บ
มาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปXองกันผลประโยชน*ทับซอนของเทศบาลตําบลบานแหวนใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเป1นองค*ความรูในการทํางานใหเป1นไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเป1นประโยชน*ในการเสริมดวยความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปGญหาการ
ทุจริตคอร*รัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปXองกันผลประโยชน*ทับซอนของเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปXองกันผลประโยชน*ทับซอน

๑๕
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปXองกันผลประโยชน*ทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปXองกันผลประโยชน*ทับซอน

๑๖
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
ปGจจุบันปGญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปPวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปPวยจากโรคที่ไมติดตอเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ตองเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อใหรองรับผูที่มารับบริการ ซึ่งเป1นภาระที่รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเป1นอันมาก และเป1นการแกปGญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปGญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมที่ไมปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการคาและพาณิชย* ทําใหสารเคมีที่เป1นโทษ
เหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปXองกันปGญหาที่เป1นการแกที่ตนเหตุแบบยั่งยืน
คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเอง
แบบผักอินทรีย*ก็เป1นหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารที่ดี มีประโยชน* แตกระนั้นสําหรับประชาชน
ที่ไมเคยปลูกผักเลยก็เป1นปGญหาใหญในการที่จะเริ่มตนที่จะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง เทศบาลตําบลบานแหวน
ตระหนักในปGญหานี้ จึงไดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย*ระหวางสมาชิกดวยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษ*พืชผักถิ่น พันธุ*พื้นเมือง และขยายพันธุ*พืชที่เป1นสารอาหารใหคงอยูไว
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการ
ใชสารเคมีสงเคราะห*ใดๆ
3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 สมาชิกสภาเทศบาล
4.2 ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ
- มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป1นผูประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย*ไวรับประทานเองเพื่อดวยแรงจูงใจ
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป1นผูประสานงาน
6.2 ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค*ภายนอกที่ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย* เพื่อให
สมาชิกที่รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุ_ผัก
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน
- จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขั้นประเมินผล
- การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแลว

๑๗
- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย*เพื่อการบริโภค (จํานวน
ครัวเรือน คิดเป1นรอยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปGญหาที่ได จากการดําเนินการที่ผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแกไขรวมกัน
- สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุ*พืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงิน 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 สมาชิกที่รวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย*
10.2 สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน*จากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน*ตอตนเองและเกิดการแบงปGน

๑๘
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ/ ฟJKนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน/ในหมูบาน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
ประเทศไทยในอดีตเป1นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปPาไมอยูเป1นจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปPาไมที่ผิด
กฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปGจจุบันทรัพยากรปPาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป1นอยูของประชาชนเป1นอยางมาก
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษ*ทรัพยากรปPาไม ซึ่งจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปGญหาปริมาณปPาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองค*ทานได
พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปPาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค*
ทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปPา 3 อยางเพื่อประโยชน* 4
อยาง” ปลูกปPา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน*“พออยู” หมายถึงไมเศรษฐกิจ
ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง
ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟQน และไมไผ เป1นตน เพื่อประโยชน*ตอระบบนิเวศน*ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลบานแหวนในฐานะเป1นองค*กรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ* ฟQyนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
หมูบาน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ* ฟQyนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานและในเขต
เทศบาลตําบลบานแหวนเพื่อสงเสริมใหประชาชนในหมูบานไดรวมกันอนุรักษ* ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในหมูบานของตนเอง
3. วัตถุประสงค/
เพื่อเป1นการรักษาประโยชน*สาธารณะ สรางความสามัคคี และดวยกลุมอาสาสมัครและพิทักษ*สิ่งแวดลอม
ในหมูบานเพิ่มมากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 13 หมูบาน โดยปลูกพันธุ*ไม
ประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เป1นตน
4.2 ดูแล อนุรักษ* ฟQyนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บานแหวน จํานวน 13 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนโดยบูรณาการรวมกันกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค*กรภาคประชาชนตางๆ
4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานแหวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานแหวนพนักงาน/ลูกจาง เทศบาลตําบลบานแหวนผูนําหมูบานกลุมตาง ๆ ทั้ง 13 หมูบาน กลุมผูสูงอายุ
ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค*กรภาคประชาชนทุกภาคสวน เป1นตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน*ในเขตหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนและแหลงน้ํา คู คลอง ในเขต
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเป1นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุม
รวมทุกหมูบาน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษ*สิ่งแวดลอมประจําหมูบาน (กลุม
ยอยแตละหมูบาน)

๑๙
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษ*สิ่งแวดลอมประจําหมูบาน (กลุมยอยแตละ
หมูบาน)
6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในหมูบาน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน*ตาง ๆ ในหมูบานและในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน* และอนุรักษ*ฟQyนฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานใหมีความ
สวยงาม สะอาดรมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเป1นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในหมูบานและหมูบานอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/หมูบาน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเป1นกรณีตัวอยางใหแกหมูบานตางๆ ในเขตเทศบาลตําบล บานแหวน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในหมูบานมีมากขึ้น

๒๐
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
โครงการอบรมใหความรูดวยอาชีพ ดวยรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป1นโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ซึ่ง รัชกาลที่ 9 ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเป1นอยูที่
ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือแกไขปGญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข*ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป1นเบื้องแรกใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พอ
อยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป1นการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต”ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป1นโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเป1นอยูที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปGญหา
เฉพาะหนา เป1นขั้นตอนตามลําดับความจําเป1น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุงเนนการดวยกระบวนการเรียนรูเพื่อใหหมูบานสามารถวิเคราะห*ปGญหา และ
ความตองการของหมูบาน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร เทศบาลตําบลบานแหวน จึงจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูการดวยอาชีพ ดวยรายได โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป1นหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต*เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค/
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลบานแหวน
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลบานแหวน
3.3 สามารถนําความรูไปดวยรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป1นสินคาตางๆ
3.5 ดวยแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการดวยอาชีพในตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ*โครงการในกลุมเปXาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝ|กปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงิน 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน

๒๑
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๒
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
ในสภาวะปGจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสคานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเป1นสิ่งที่งมงาย ไรสาระ ลาสมัยจึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปGญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได
จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปGญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปGญหา
ดวยการพึ่งยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป1นอนาคตของชาติเป1น
กลุมคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เป1นประโยชน*ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
เด็กและเยาวชนเป1นวัยที่มีความคิดสรางสรรค* มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพ และพลังในเชิงสรางสรรค* ดวยใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเอง
พรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเป1นเหยื่อหรือดวยปGญหาใหกับสังคม แตกลับจะเป1นผูพรอมที่จะ
พัฒนาตนเองใหเป1นทรัพยากรอันทรงคุณคา เป1นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญกาวหนา
และมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
คานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เป1นโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชนโดย
การพัฒนาจิตใจและปลูกฝGงจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป1นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลัก
คําสอนที่รับไปประยุกต*ใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม สรางความเกื้อกูลและ
ประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ใหเป1นจิตที่สมบูรณ*ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดทายการ
พัฒนาปGญญา ใหเกิดปGญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปGจจัยที่เกี่ยวของ รูวิธีการปXองกันรูวิธีแกไข
ปGญหา ดวยภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเป1นผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่ อ ใหผู เขารวมโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝ| ก ปฏิ บั ติ ทํ า กิ จ กรรมรวมกั น อั น กอใหเกิ ด
ความสัมพันธ*สามัคคีในหมูคณะ
3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝ|กความเอื้อเฟQyอเผื่อแผ และการรูจักแบงปGนซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ*และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย* มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ*เชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ

๒๓
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ตามความเหมะสม
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ* สังคมและสติปGญญาแกเด็ก
10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง
10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย* สุจริต มีวินัย
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

๒๔
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
ในปGจจุบันการทุจริตคอร*รัปชั่นเป1นปGญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝGงรากลึก เป1นปGญหาที่สะทอน
วิกฤตการณ*ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปGญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร*รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปGจจุบัน มาตรา ๕๐
ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน (๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๔) ปXองกันและระงับโรคติดตอ (๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (๖) ให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปGญญาทองถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของทองถิ่น (๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป1นหนาที่
ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปZดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้
ใหเป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ*และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ใหองค*การบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และเทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน*ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห*และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเป1นคนที่สมบูรณ*ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ* สังคมและสติปGญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนพิจารณาเห็นความสําคัญของปGญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการดวย
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเป1นการดวยภูมิคุมกัน
และคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเป1นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป1นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป1น
การปXองกันแกไขปGญหาทุจริตคอร*รัปชันที่ไดผลที่สุดโดยการปลูกฝGงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี
ความซื่อสัตย*สุจริต การยึดมั่นในความสัตย*จริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชน*สวนตนเพื่อรักษาประโยชน*สวนรวม
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝGงใหเด็กและเยาวชนเป1นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย* สุจริต
3.2 เพื่อดวยภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร*รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชน*สวนตน เพื่อรักษา
ประโยชน*สวนรวม

๒๕
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน จํานวนไมนอยกวา 50 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณ*ที่
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
7. งบประมาณดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝGงใหเป1นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย* สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร*รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชน*สวนตน เพื่อรักษาประโยชน*
สวนรวม

๒๖
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน (กิจกรรม “สงเสริม
การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป:นมา
เนื่องจากปGจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปGญหาเชน ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค* เด็กและเยาวชนไทยไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรทําให เด็ก และเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝGงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟQyอเผื่อแผและแบงปGน มีจิตสํานึกรักษ*สิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม
ความเป1นไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆเทศบาลตําบลบานแหวนพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและ
เยาวชนซึ่งเป1นอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน
(กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝGงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็ก
และเยาวชน เป1นการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟQyอเผื่อแผและ
แบงปGน มีจิตสํานึกรักษ*สิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเป1นไทย ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงจนถึงปGจจุบัน มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาล
ตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (๒) ใหมีและบํารุงทาง
บกและทางน้ํา (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ปXองกันและระงับโรคติดตอ (๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (๗) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาทองถิ่น และวัฒนา
ธรรมอันดีของทองถิ่น (๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป1นหนาที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึง
การมี ส วนรวมของประชาชนในการจั ด ทาแผนพั ฒ นาเทศบาล การจั ด ทางบประมาณ การจั ด ซื้ อจัด จาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปZดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ*และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองค*การบริหารสวนตําบล
เมืองพัทยา และเทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน*ของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห*และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเป1นคนที่สมบูรณ*ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ* สังคมและ
สติปGญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝGงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟQyอเผื่อแผและแบงปGน และ
รูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย
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เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลบานแหวน จํานวนไมนอยกวา 50 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟQyอเผื่อแผ แบงปGน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
7. งบประมาณดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นได
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟQyอเผื่อแผและแบงปGน และรูจักอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองค/กร
ปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตร*ชาติวาดวยการปXองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปGจจุบันที่ใชอยูเป1นฉบับที่ 3 เริ่มจากปI พ.ศ. 2560 จนถึงปI พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป1นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป1นสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝPายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ*รักษาผลประโยชน*ของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน* “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปXาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปI พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เป1นอยูในปGจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตร*การดําเนินงานออกเป1น 6 ยุทธศาสตร* ดังนี้
ยุทธศาสตร*ที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร*ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตร*ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร*ที่ 4 พัฒนาระบบปXองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร*ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร*ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค*กรปกครองสวนทองถิ่นเป1นหนวยงานของรัฐภายใตโครงดวยการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเป1นกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป1นหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน*ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองค*กรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเป1นอิสระแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ*ของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองค*กรปกครองสวนทองถิ่นเป1นหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปGญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองค*กรปกครองสวนทองถิ่นจะทําได
เทาที่จําเป1นตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเป1นไปเพื่อการคุมครองประโยชน*ของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้
ตองยอมรับวาปGญหาการทุจริตในองค*กรปกครองสวนทองถิ่นเป1นเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก
คนทํางานในองค*กรปกครองสวนทองถิ่นมาเป1นเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค*กรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกับมีปGจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย*สุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองค*กรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป1นไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจ
ตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใช
อํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค*กรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเป1นแคเศษผงธุลีของความเสียหาย
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ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป1นที่ผูบริหารองค*กรปกครองสวน
ทองถิ่ น ตองแสดงเจตจํา นงทางการเมืองในการตอตานการทุ จ ริต อยางเห็ นชั ดเป1 นรู ป ธรรม ดวยการจัด ทํ า
แผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต สงเสริมใหองค*กรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานสรางความโปรงใส มีความ
เขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน*สุขแก
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปXองกันการทุจริตขององค*กรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ตอไป
3. วัตถุประสงค/
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองค*กรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผนปXองกันการทุจริตในองค*กรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริตขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปI
5. พื้นที่ดําเนินการ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองค*กรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปXองกันการทุจริตขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปI จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ*
- การบริหารราชการขององค*กรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปXองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค*กรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเป:นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป1นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเป1นแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกเทศมนตรีไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป1น
เรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ*และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ*และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเป1นที่มาของกิจกรรมการ
สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค/
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เป1นธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลโดยแตงตั้ง
ปลัดเทศบาลเป1นประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเป1นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาที่เป1นเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบดวยประธาน
กรรมการ หัวหนาสวน และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เป1นเลขานุการ
6.3 ประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของพนักงานเทศบาลเพื่ อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป1นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้ น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑ*ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑ*และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
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2558, และ หลั ก เกณฑ* แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดโควตาและวงเงิ น เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นคาจางและ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําของเทศบาล พ.ศ. 2558
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป1นธรรม ตรวจสอบได
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน/
ในทรัพย/สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ/ที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแหวน มีฐานะเป1นนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเป1นไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลตําบลบานแหวน
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน*สูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานสรางความซื่อสัตย* สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเป1นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป1นไปเพื่อประโยชน*
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจาง และการเปZดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาล มีอํานาจหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป1นหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปZดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน*และ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค*ที่จะใช ราคา และประโยชน*ระยะยาวที่จะไดรับ
ประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลบานแหวนเป1นไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน*สูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเป1นตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาล
ตําบลบานแหวนทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวน
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปXองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวนที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต*บอร*ดประชาสัมพันธ* หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน และหมูบานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ*ตามชองทางการประชาสัมพันธ*ของเทศบาลตําบลบาน
แหวน ไดแก ทางเว็บไซต*บอร*ด ประชาสัมพันธ* ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เป1นตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ*
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป1นไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปGญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบานแหวน มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตําบลบานแหวน ทั้งที่เป1นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเป1นหนาที่ของเทศบาล และในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุข
ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปZดเผยขอมูลขาวสารใหเป1นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น นั้น
เทศบาลตําบลบานแหวนในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน*
หรือเกิดประโยชน*สูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการ
ผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเพื่อใหเป1นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติ งานตามหนาที่ของเทศบาล ตองเป1นไปเพื่ อประโยชน* สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปZดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชน*สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เทศบาลตําบลบานแหวนดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลบานแหวน ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ เพื่อประโยชน*ในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเป1นการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชน*ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป1นตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อเป1นการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป1นการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
โดยยึดประโยชน*สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป1นการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป1นการปXองกันปGญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน จํานวน 1 ครั้งตอปI
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
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6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลตําบลบานแหวนทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปZดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน*สุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําปI แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจายอื่น
ประเภทรายจายอื่น 1) คาจางที่ปรึกษา เพื่อเป1นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ของสวนราชการสังกัด
เทศบาลตําบลบานแหวน งบประมาณ 40,000 บาท/ปI
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ผลผลิต
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานแหวน
จํานวน 1 ชุด
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชน*สูงสุดแกประชาชน
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเป:นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ า เนิ น การเกี่ ยวกั บการบริ ก าร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปTดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องค/กรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป1น
กฎหมายที่เป1นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป1น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเป1นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองค*กร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑ*การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑ*เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนเทศบาลตําบลบานแหวน เป1นองค*กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบานแหวนตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเป1น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแกไขปGญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปGญหาและแกไขปGญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธ*ในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนและผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเป1นปGจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปXายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ*เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร*มคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอร*มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปGญหาและแกไขปGญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ* ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองค/กรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองค*กรนั้น ก็เพื่อ
เป1นการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป1นอยางดี สรางความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชน*สูงสุดแกราชการดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณ*ที่การบริหารราชการตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเป1นหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค/
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน*สูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่
ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓๙
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเป:นที่
ประจักษ/
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย/ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปI จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป1นมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิ่งหาคม ซึ่งเป1นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค* ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิ่งหาคมเป1น วันสตรีไทย ของทุกปI เพื่อให
ผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งให
สถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแลวเพื่อใหเป1นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาล มีหนาที่สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ
และคนพิการ ประกอบกั บเทศบาลตําบลบานแหวนมีแนวทางในการปฏิ บัติงานใหสอดคลองกั บสํา นักงาน
คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปXองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเป1นที่ประจักษ* โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มี
ความซื่อสัตย* สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน
ใหกับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป1นผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย* สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป1นสมาชิกที่ดีของสังคม
2. เป1นผูทําคุณประโยชน*ตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเป1นแบบอยางแกคนทั่วไป
3. เป1นผูทําประโยชน*ตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห* ฯลฯ สรางความเสียสละ เป1นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป1นแบบอยางแกคน
ทั่วไป
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย* สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป1นประโยชน*ตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตนที่เป1นประโยชน*ตอสังคมสืบไป
4. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเป1นสตรีดีเดน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ*และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือก
ใหเป1นสตรีดีเดนประจําปI เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ

๔๐
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑ*ในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลบานแหวนทราบทั่วกัน
เพื่อใหแตละหมูบานดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
เทศบาลตําบลบานแหวน เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแตละ
ตําบลภายในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน
1 ครั้ง/ปIโดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน เป1นประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชน*ตอสังคมตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ครบทุก
หมูบาน
10.2 ผลลัพธ/
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีที่เป1นบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

๔๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องค/กรดีเดน ผูทําคุณประโยชน/หรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเป1นการดวยรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเป1นสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตย*สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเป1นหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสราง
ความซื่อสัตย* สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเป1นแบบอยางแกประชาชนตําบลบานแหวน ผูที่ทําคุณประโยชน*หรือ
เต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวนอยางสม่ําเสมอ เทศบาลตําบลบานแหวน จึงจัดกิจกรรมยก
ยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย* สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องค*กรดีเดนผูทําความดี
มีความซื่อสัตย*สุจริต และผูทําคุณประโยชน*หรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน*ใหกับเทศบาลตําบลบานแหวนที่ควรไดรับการ
ยกยองชมเชย และเป1นบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค*เผยแพร ประชาสัมพันธ* ใหประชาชน หนวยงาน
องค*กรในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน* และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบาน
แหวน
3.2 เพื่อสงเสริมการดวยแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องค*กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลบานแหวนตระหนักถึงความซื่อสัตย*สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน*สวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค*เผยแพร ประชาสัมพันธ* ใหประชาชน หนวยงาน องค*กรในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องค*กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
- ผูทําคุณประโยชน* และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อดวยมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ*การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องค*กรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องค*กรทําความดี เพื่อใหเป1นแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องค*กรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องค*กรดีเดน ผูทําคุณประโยชน*หรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบานแหวน
10.2 ประชาชน หนวยงาน องค*กรในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองค/กรไดปฏิบัติหนาที่ราชการสรางความ
ซื่อสัตย/ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปZดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนดไววา เพื่อประโยชน*ในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป1นลายลักษณ*อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ* วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดเทศบาลตําบลบานแหวนจึง
ไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางนายกเทศบาลตําบลบานแหวนกับปลัดเทศบาลตําบลบานแหวนและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง
และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกปI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบานแหวน
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝPาย
เป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝPาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเป1นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝPาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปIงบประมาณ 2561-2564
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝPาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป1นขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ+าย
เทศบาลตําบลบานแหวนไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเป1นลายลักษณ*อักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝPาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปXาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตําบลบานแหวนกับ
ปลัดเทศบาลตําบลบานแหวน และปลัดองค*การบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางาน
ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชน*สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
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4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝPายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ*การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ* 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป1นตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล
เพื่อใหการดําเนินการเป1นไปตามเปXาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟGงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปXาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ*ที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปXาหมาย และเกณฑ*การใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเป1นไปตามเปXาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปXาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบานแหวนใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป1นปG จจัย สําคัญ ชวยใหการดํา เนิน งานตามภารกิ จของเทศบาลตําบลบานแหวนเป1น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปXองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว
เทศบาลตําบลบานแหวนยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทํา
หนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปI ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝPายนิติการและดําเนินการทางวินัย สํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ดําเนินการใหเป1นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน เพื่อ
ความโปรงใส และปXองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ปI ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหเป1นมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปXองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝPาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝPาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)

๔๖
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝPาย เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 เทศบาลตําบลบานแหวนมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลบานแหวนมีความโปรงใส และปXองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๔๗
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเป:นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองค/กรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย มิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบานแหวนวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปXองกันและแกไขปGญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปXองกัน
และแกไขปGญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการดวยธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝXาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ* จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปXองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป1นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปXองกันและแกไขปGญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดจัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบาน
แหวนวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเป1นการดวยเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝXาระวังมิให
เจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลบานแหวน บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาลตําบลบานแหวน พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบลบานแหวนยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป1นไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เป1นธรรม
4. เปาหมาย
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลตําบลบานแหวน บุคลากรทางการศึกษาใน
องค*การบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวนตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ*และแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองค*ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเป1นหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เป1นประโยชน*แกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน

๔๘
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ/
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝXาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

๔๙
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป:นการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององค/กรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนย/ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป1นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองค*กรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่
จําเป1นตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปZดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเป1นสิ่งจําเป1น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้นการเปZดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานแหวนใหประชาชนรับรูอยาง
ถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป1นสิ่งที่จําเป1นอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลบานแหวนดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหเทศบาลตําบลบานแหวนมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น
จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองค*กร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบาน
แหวนและตัวแทนหมูบานไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด ดวยเครือขายความ
รวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแหวนกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค/
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูเขารวมอบรม จํานวนไมนอยกวา 90 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)

๕๐
8. งบประมาณดําเนินการ
วงเงิน 20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

๕๑
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงินการจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป:นไปตามหลักเกณฑ/ วิธีการที่
กฎหมายระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองค/กรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงดวยและการจัดองค*กร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบานแหวน ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําปI, แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย, งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปI, รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

๕๒
3.1.3 มีการปTดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป:นประโยชน/
กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานแหวน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงดวยและการจัดองค*กร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ครอบคลุมทุกกลุมเปXาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ* ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซต*ของหนวยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท*เฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพ*ตางๆ โทรทัศน* วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส*อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบานแหวนไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป1นการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอร*ดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
- บอร*ดประชาสัมพันธ*ของเทศบาลตําบลบานแหวนประชาสัมพันธ*หมูบานตามหมูบาน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุหมูบาน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ*เคลื่อนที่
- ศูนย*ขอมูลขาวสารขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําปI
- ประชาสัมพันธ*ขอมูลการดําเนินงานขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพ*หรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซต*/เว็บบอร*ด/เฟสบุ.ค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3.2 การรับฟVงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข/ของประชาชน

๕๓
3.2.1 มีกระบวนการรับฟVงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ขององค/กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเป:นอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย/รับเรื่องราวรองทุกข/เทศบาลตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบานแหวน เป1นหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปXาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่สรางความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน*ตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเป1นศูนย*กลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป1นสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเป1นไปอยางตอเนื่องและเป1นการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลบานแหวนจึงมีการจัดตั้งศูนย*รับเรื่องราว
รองทุกข*เพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข*จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อรับทราบปGญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปGญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเป1นขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปGญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ*อันดีระหวางบุลากรของเทศบาลตําบลบานแหวนกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข* จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปGญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข*
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ*ใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข*/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปGญหาตามความจําเป1น
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร* – วันศุกร*ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข*/รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
6.2 ทางโทรศัพท*หมายเลข 053-441 961 ทางโทรสารหมายเลข 053- 441 961 ตอ 14
6.3 ทางเว็บไซต* และ facebook : เทศบาลตําบลบานแหวน
6.4 ทางไปรษณีย* ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลบานแหวน

๕๔
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข*/รองเรียน ประจําสัปดาห*/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปZดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแหวน
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข*
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

๕๕
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข/ไดโดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนย*รับเรื่องราวรองทุกข*เทศบาลตําบลบานแหวนเป1นหนวยบริการดานการับเรื่องราวรองทุกข* ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองค*รวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งใน
ดานการรับเรื่องราวรองทุกข*ไดอยางรวดเร็วและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไดอยางรวดเร็ว เพื่อมุงเนน
ใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน เป1นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป1นชองทาง
ที่เปZดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อเป1นชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
- ผานเว็บไซต*เทศบาลตําบลบานแหวน
- ผาน facebook ของ เทศบาลตําบลบานแหวน
- ผาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน, ผูนําชุมชน, กํานัน, ผูใหญบาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน

๕๖
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเป:นลายลักษณ/อักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข/ ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลบานแหวน เป1นสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกข*อันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
นั้นเพื่อแกไขปGญหาใหประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อรับแจงปGญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปGญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป1นการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป1นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข*เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบาน
แหวน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ*ใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนย*รับเรื่องราวรองทุกข*เทศบาลตําบลบานแหวน
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข* และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปGญหาตามความจําเป1นและเรงดวน
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
- ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร* – วันศุกร*ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
- โดยชองทางรองทุกข*/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย* 2) โทรศัพท* 3) โทรสาร 4) เว็บไซต* 5) เฟสบุ…ค
- ระยะเวลา 4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานแหวน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข*/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเป1นประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปZดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแหวน

๕๗
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข*
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

๕๘
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค*กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองค*กรและโครงดวยขององค*กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค*กรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลบานแหวนในฐานะ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลตําบลบานแหวน มีองค*กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลบาน
แหวน โดยสํานักสํานักปลัดเทศบาลจึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบาน
แหวนขึ้น
3. วัตถุประสงค/
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบานแหวนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร*การพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนและแผนพัฒนาสี่ปI
เทศบาลตําบลบานแหวนใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตําบลบานแหวน และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนกําหนดสรางความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวน จํานวน 11 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลบานแหวน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค*กรจัดทําแผนพัฒนา
ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
เทศบาลตําบลบานแหวนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนเพื่อเป1น
องค*กรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปIเทศบาลตําบลบานแหวนเพื่อใชเป1นแผนพัฒนาในการพัฒนา
เทศบาลตําบลบานแหวนความตองการของประชาคมและหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน สรางความ
ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต

๕๙
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเป:นคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปIในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององค*กรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปIงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปXองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวน
3. วัตถุประสงค/
เพื่อเป1นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวน
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหวนไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปXองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบานแหวนนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 13 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวนอยาง
แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหวนไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลบานแหวนในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทน
ประชาคมมีสวนรวมเป1นกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เป1นกรรมการเปZดซองสอบราคาเป1น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป1นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป1นกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝ|กอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
แหวน
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖๐
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลตําบลในฐานะองค*กรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป1นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวนวาสัมฤทธิ์ผลตามเปXาหมายหรือไม ตลอดจนเป1นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวน เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวนตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3)
และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ประกอบกับขอแนะนําแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค*กรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว435 ลงวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ* 2548 เทศบาลตําบลบานแหวนจึง
ไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนมีการขับเคลื่อนอยางเป1นรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมให
เทศบาลตําบลบานแหวนมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชน*สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปZดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเป1นไปตามหลักเกณฑ*และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบานแหวนและเป1นการเฝXาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลบานแหวน
3.3 เพื่อดําเนินงานใหเป1นไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแหวน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ*การดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)
จํานวน 7 คน ประกอบดวย
(1) ผูแทนหมูบานองค*กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน 2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัดเทศบาลตําบลบานแหว เป1นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เป1นผูชวยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝPายอํานวยการ เป1นผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้

๖๑
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนตามหลักเกณฑ*และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนปIละ 2 ครั้งเป1นอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลบานแหวนทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลบานแหวน
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บานแหวนสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปI
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตําบลบานแหวนมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการใหเป1นไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบล
บานแหวนพรอมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานแหวนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปIที่ผานมา

๖๒
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค/กรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรั บตรวจติด ตามประเมิน ผลการควบคุ มภายในที่ ไดกํา หนดไว รายงานตอผู กํากั บดู แลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปIละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปIงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเป1นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดมีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เป1นประจําทุกปI
3. วัตถุประสงค/
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค*กรของเทศบาลตําบลบานแหวน
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรี ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค*กร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องค*ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค*กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค*กร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๖๓
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปXองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน*สูงสุดตอองค*กรและประชาชนโดยรวม

๖๔
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป1นกลไกที่สําคัญและเป1นเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเป1นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค* ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เป1นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ*ที่
ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป1น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเป1นองค*รวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป1นชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล
ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอเทศบาลตําบลบานแหวน
พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองค*กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลบานแหวนขึ้น
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเป1นไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเป1น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบานแหวนเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเป1นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค*
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6

๖๕
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนเป1นไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศบาลตําบลบานแหวนและ
ผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบานแหวน
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชน/ที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค*ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเป1นไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว
5. เป1นเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(รอย
ละ 80 ในระดับมาก)

๖๖
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป1นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเป1นสิ่งสําคัญหรือเป1นหัวใจขององค*กรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเป1นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค*กรหรือหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค*เทศบาลตําบลบาน
แหวนจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อให
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบานแหวนเป1นไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเป1นไปสรางความ
โปรงใสและเป1นธรรม
3.2 เพื่อใหเป1นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งเทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธ*ไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ. อื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ*ใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธ*ลงในเว็บไซต*ของเทศบาลตําบลบานแหวน
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ*ที่บอร*ดประชาสัมพันธ*ของเทศบาลตําบลบานแหวน
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเป1นกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลบานแหวนจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องค*การบริหารสวนตําบลบานแหวนรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง

๖๗
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธ*ไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท.จ. อื่น รวมถึงประชาสัมพันธ*ใหประชาชนภายในตําบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธ*ลงในเว็บไซต*ของเทศบาลตําบลบาน
แหวน
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเป1นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นวาไมเป1นธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลบานแหวนจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตอง
ไมกอนวันที่เทศบาลตําบลบานแหวนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) การเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ*หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ*ให
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเป1นไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เป1นตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปZดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเป1นธรรม
- นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวนออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/

๖๘
ตัวชี้วัด
กําหนดเป1นระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑ*การใหคะแนนเป1น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปXาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ/
มีระบบการตรวจสอบ การกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปZดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกลาวได

๖๙
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชน/จากทรัพย/สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเป1นการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจดวยความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไม
มีขอผิดพลาดบริการสรางความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริ ตคอร* รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่ โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปZดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปZดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปZดเผยตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องค*กรใหมีความโปรงใส สามารถเปZดเผยขอมูลขาวสาร เปZดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยเปZดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปI
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปZดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ

๗๐
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนหมูบาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบานแหวนเห็นถึงประโยชน*จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ*
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ*การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร*การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนหมูบาน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเป1นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลบานแหวนทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ได
เรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปZดจากการปฏิบัติจริง สวนเทศบาล
ตําบลบานแหวนสามารถพัฒนาระดับการเปZดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุน
การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปZดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชน*ของประชาชนเป1นสําคัญ
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลบานแหวน
3.2 เพื่อปXองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบานแหวนใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนหมูบานในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัด เลื อกตั ว แทนหมู บานจากการประชุ มประชาคม เพื่ อเลื อกตั ว แทนหมู บานเขารวมเป1 น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
หมูบานเขารวมเป1นกรรมการ แตเทศบาลตําบลบานแหวนใหความสําคัญในการมีตัวแทนหมูบานเขารวมตรวจสอบ
เพื่อใหการดําเนินงานเป1นไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนหมูบานไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนหมูบานมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๗๑
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ผลลัพธ/
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลบานแหวนมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและ
ไมเกิดปGญหาการทุจริตคอร*รัปชัน

๗๒
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกหมูบานจึงเป1นเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเป1นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตําบลบานแหวนไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเป1นประโยชน*ตอการปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลบานแหวนจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขา
รับการฝ|กอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเป1นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องค*กร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อดวยการเรียนรูและประสบการณ*การทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เป1นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลบานแหวนและหนวยงานที่จัดฝ|กอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 งานกิจการสภา ตรวจสอบหลักสูตรการฝ|กอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลบานแหวนและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเป1นขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝ|กอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ|กอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝ|กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ|กอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกเทศบาลตําบลบานแหวน
6.4 งานกิจการสภา ดําเนินการประเมินผลการฝ|กอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอนายก
เทศบาลตําบลบานแหวนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ผลลัพธ/
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณ*การทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเป1นไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 12 ราย ไดรับการฝ|กอบรมและศึกษาดู
งาน

๗๔
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ+าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝVกใฝ+ฝ+ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองค*ประกอบ
และหลายฝPายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝPายบริหารและฝPายสภาขององค*กรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝPายขาราชการองค*กรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทํา
หนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปGญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝPายสภากับฝPายบริหาร และที่สําคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปGญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานแหวน
เทศบาลตํา บลบานแหวนเล็งเห็ นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่ น เกี่ยวกับ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเป1นการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อเป1นการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวน มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน
3.2 เพื่อเป1นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝPายบริหาร
3.3 เพื่อเป1นการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนจํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน
เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนเป1นคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ
เชน
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค*กรปกครองสวนทองถิ่น
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการปลักประกันสุขภาพ
- คณะกรรมการศูนย*พัฒนาครอบครัว
- คณะกรรมการโครงสรางพื้นฐาน
- คณะกรรมการดานเศรษฐกิจ
- คณะกรรมการดานสาธารณสุข
- คณะกรรมการดานการศึกษาและวัฒนธรรม
- คณะกรรมการดานกีฬา
- แตงตั้งเป1นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 12 คน
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานแหวนที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบานแหวน เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ผลลัพธ/
การพัฒนาเทศบาลตําบลบานแหวนเป1นไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของหมูบาน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ/กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปGญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเป1นที่ทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกั นแกไขจั ดการปGญหา โดยการเขาไปมีส วนรวมเป1นเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝXาระวัง ปXองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปGญหาการทุจริตคอร*รัปชันและมีสวนรวมในการปXองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค/
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปXองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ*ในการแกไขปGญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแหวน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปXายประชาสัมพันธ*
6.2 ปZดประกาศประชาสัมพันธ* ณ บริเวณจุดบริการแหงเดียวเบ็ดเสร็จ และในชุมชนตาง ๆ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท*
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข*
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ตามความเหมาะสม
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลตําบล
มีภารกิจหนาที่ที่ตองเป1นไปเพื่อประโยชน*สุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปZดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ*การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปXองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปXองกันและปราบปรามการ
ทุจริตปGญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร*รัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเป1นวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งเทศบาลตําบลบานแหวน มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง
โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องค*กรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเป1นจะตองมีองค*ประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมี
เครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเป1นสิ่งจําเป1นโดยเฉพาะเครือขายดานการปXองกันการ
ทุจริตคอร*รัปชัน ซึ่งเป1นการเปZดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เป1นเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวนในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ
และรวมตรวจสอบเพื่อปXองกันการทุจริตคอร*รัปชันในทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแหวนพิจารณาแลวเห็นวา การมี
เครือขายดังกลาวเป1นสิ่งจําเป1น จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปXองกันการทุจริตขึ้น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปXองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค/
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน*ของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค*ความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปGญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปXองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแหวน
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบานแหวนเขา
มามีสวนรวมในการเป1นเครือขายดานการปXองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลบานแหวน
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานแหวน
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป1นเครือขายดานการ
ปXองกันการทุจริตเทศบาลตําบลบานแหวน
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องค*กร สวนราชการ และองค*กรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเป1นเครือขาย
3. เปZดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบานแหวน
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปXองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปXองกันการทุจริต

๗๘
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลบานแหวนกับบุคคล องค*กร สวนราชการ
และองค*กรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเป1นเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปI (ปIงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานแหวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ/
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน*ของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปGญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปXองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแหวน

