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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์  สุขแก่
ประชาชนในท้องถิน่  
 

1.1.1 ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลบางปลา  
2. หลักการและเหตุผล  
  การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น การท างานเป็น
ทีมและมนุษย์สัมพันธ์คือ สิ่งจ าเป็นส าหรับบุคลากรในองค์กร  เพราะการด าเนินการใดๆ ไม่มีใครสามารถท าได้ส าเร็จ
เพียงคนเดียว  และการที่จะท าให้ผู้อ่ืนยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์   
ที่ดี  โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ จ าเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล              
ที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้น  ผู้ปฏิบัติงานเองจ าเป็นจะต้องมีขวัญและก าลังใจในการท างานสามารถที่จะท าง านด้วย              
ความมุ่งม่ันตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และก าลังใจในการท างาน
ดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  เทศบาลต าบลบางปลา ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนา
จิตเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลบางปลา 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานจะต้องอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาผสมผสานกับ
ศาสตร์สมัยใหม่โดยผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดสมาธิและสติปัญญา ท าให้จิตเกิดความสงบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร                
ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                 
ของเทศบาล ข้อ ๒๙๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (๑) การเตรียมการและการวางแผน (ข) ประเภทของ        
ความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง           
ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบล              
บางปลา  ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.๒  เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบล             
บางปลา  ได้พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ สติปัญญาในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓  เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างประจ าเ ทศบาลต าบล            
บางปลา  มีความรัก ความสามัคคี สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือน ามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น              
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง จ านวน ๖๗  คน 
  -คณะผู้บริหาร    จ านวน   ๕   คน 
  -สมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน  ๑๒  คน 
  -พนักงานเทศบาล   จ านวน  ๒๒  คน 
  -ลูกจ้างประจ า    จ านวน  ๑๐  คน 
  -ลูกจ้างตามภารกิจ   จ านวน  ๑๖  คน 
  -คนงานทั่วไป    จ านวน    ๒  คน 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
  - บ้านจิตสบายพุทธมณฑลสาย ๒ กรุงเทพมหานคร   
  - วัดป่าชัยรังสี ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  
9. ผลลัพธ์ 
  ๘.๑  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลบางปลา                   
ได้น าหลักการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๘.๒  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลบางปลา                   
ได้พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ สติปัญญาในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
  ๘.๓  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างประจ าเทศบาลต าบลบางปลา            
มีความรัก ความสามัคคี  สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถเ พ่ือน ามาปฏิบัติ งานและพัฒนาท้องถิ่น                         
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอปท.”  
 
2. หลักการและเหตุผล  

  พนักงานเทศบาลต าบลบางปลา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางปลา         มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา



ประโยชน์ที่ มิ ชอบ โดยอาศัยต า แหน่ งหน้ าที่ และไม่กระท าการ อัน เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์                           
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล          
บางปลา ได้จัดท า “คู่มือการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลา” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   
ที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ  

  1. เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลา เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางปลา เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลบางปลา   

 
 



 
1.1.3 ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์       
ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบางปลา” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน       
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน             และ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3         (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน   5 ด้าน 
อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น     
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบางปลา ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         
คอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบางปลา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 



 

 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
1.2.1 ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดท าประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ             
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ข องรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายในการด าเนินการของจังหวัด นั้น 

  เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้จัดท า ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบล
บางปลาขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติและค่านิยมส าหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและบุคลากร
ขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต  

 3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป            
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบางปลา 
6. วิธีด าเนินการ  

  เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบางปลา ณ ที่ท าการ
ส านักงานฯ   เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและ
กฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –๒๕๖๔) 
  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา  
   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประกาศฯ 

 
1.2.2 ชื่อโครงการ : โครงการ คลองสวยน้ าใส 

 
 
2.หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลบางปลา มีแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองนางเซี๊ยะ           
คลองบางปลา คลองบ้านเลียบรวมถึงคูระบายน้ า โดยเฉพาะคลองสี่วาพาสวัสดิ์ เป็นล าคลอง ที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นแหล่งระบายน้ า ซึ่งรองรับน้ าจากคลองภาษีเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านพ้ืนที่ต าบลคอกกระบือ 
ต าบลบางน้ าจืด ต าบลนาดี และต าบลบ้านเกาะในเขตจังหวัดสมุทรสาครลงสู่แม่น้ าบางปลา ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้ า และเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการเกษตร แต่สภาพปัจจุบันน้ ามีลักษณะเน่าเสียมีสีด ากลิ่นเหม็น 
ลักษณะโคลนที่ พ้ืนคลองมีตะกอนน้ ามัน รวมทั้งมีผักตบชวาและวัชพืชบริเวณผิวน้ า ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีพ้ืนที่ติดล าคลองมีการระบายน้ าทิ้งลงสู่คลองสี่วาพาสวัสดิ์ด้วย 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในล าคลองต่างๆ เป็นที่สะสมของสารพิษ เกิดการเน่าเสีย เสื่อมสภาพ ท าให้ไม่
สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์และเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพจิตของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน ผู้ที่อาศัยบริเวณริมคลอง             
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ อีกทั้งน้ ายังไหลลงสู่แม่น้ าบางปลาท าให้คุณภาพน้ าในแม่น้ าบางปลา                 
มีคุณภาพแย่ลงด้วย สัตว์น้ าบางประเภทตาย สูญพันธุ์ส่งผลต่อวงจรของห่วงโซ่อาหารเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างยิ่ง  

เทศบาลต าบลบางปลา ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทโดยตรงตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 



และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ (๒) ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ คือต้องจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก                   
ทางน้ าและทางระบายน้ า (๑๘) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ เพราะฉะนั้น
การดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาล อีกท้ังเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของ
จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมีความสุข ซึ่งได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ
ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูคู คลอง ในเขตรับผิดชอบ จึงได้จัดท าโครงการคลองสวยน้ าใส เทศบาลต าบลบางปลา  “ชาวบางปลา 
ร่วมใจคืนน้ าใส ให้คูคลอง” ขึ้น เพ่ือด าเนินการป้องกัน แก้ไข รักษา ฟ้ืนฟู ปัญหาน้ าเน่าเสียในคูคลอง รวมถึงการ
จัดการน้ าเสียและของเสียจากชุมชน การสร้างและน านวัตกรรมมาช่วยในการแก้ไขปัญหา และการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นให้การแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนักให้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ เรื่อง        
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ าเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

2. เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า  ในคู คลอง 
3.  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล  รักษา ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 

เป้าหมาย 
   คู คลอง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560  -   กันยายน 2561 

วิธีด าเนินการ 
   ๑.  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.  จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียจากครัวเรือน    
   ๓.  ปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ า โดยเติมออกซิเจน จุลินทรีย์ และพืชน้ า 
                   4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ริมฝั่งคลอง 
   5.  จัดกิจกรรม รณรงค์ ดูแล รักษา ฟื้นฟู คู คลอง  
                 6.  ตรวจวัดคุณภาพน้ า ทั้งทางกายภาพและเคมี 
   ๗.  กลุ่มผู้ดูแลรักษาคลองสี่วาพาสวัสดิ์  เฝ้าระวัง  สอดส่อง  และรายงานหากมีผู้กระท า  
                        ผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
   ๘.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
สถานที่ด าเนินการ 
   คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคู คลองในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  
งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการคลองสวยน้ าใสเทศบาลต าบลบางปลา 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท                                   
การประเมินผล 

๑. นักเรียน เยาวชนและประชาชน  มีความรู้  เรื่องการดูแล รักษา ฟ้ืนฟู คุณภาพน้ าและผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

๒. ผลการตรวจวัดคุณภาพของน้ าในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ดีขึ้นทั้งทางกายภาพ และเคมี 
๓. นักเรียน เยาวชนและประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟ้ืนฟู คู คลองในเขต

รับผิดชอบ 



 

ผลลัพธ์ 
๑. เป็นต้นแบบในการปรับปรุงคุณภาพน้ า 
๒. ประชาชน ชุมชน มีความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางปลา 
 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดขยะ 
 
หลักการและเหตุผล 

1. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหา            

การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก โดยให้ด าเนินการตาม Road Map              
การจัดการของเสียอันตรายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพ่ือก าจัดมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม วางระเบียบมาตรการ 
การบริหารขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้างวินัยคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่
ทั้งการรีไซเคิล และการแปรรูปเป็นพลังงาน และจากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกปี  
ประกอบกับการหาพ้ืนที่ส าหรับเป็นที่ตั้งของระบบก าจัดขยะมีปัญหาต่อการต่อต้านจากชุมชน การเข้า ไปใช้พ้ืนที่ป่า
หรือพ้ืนที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม              
แนวทางการจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะจากต้นทางจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรสาคร โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เน้นการ
จัดกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตามนโยบายของรัฐบาลและในปี 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน            
ที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559 

ในแต่ละวันมีขยะเกิดข้ึนจากกิจวัตรประจ าวันของเราแต่ละคน มากน้อยต่างกันตามอายุ เพศ สภาพเศรษฐกิจ 
รายได้ สถานที่ กิจกรรม ค่านิยม ฯลฯ ขยะที่เราก่อขึ้นมีตั้งแต่เศษอาหาร เศษกระดาษ ถังพลาสติก ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กระเบื้อง อะลูมิเนียม นมกล่อง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟใช้แล้ว ฯลฯ  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน            
มีประมาณ ๑ – ๑.๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นขยะจากคนในเมืองเฉลี่ย ๒ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ส่วนในสังคมชนบท
ปริมาณขยะจะน้อยกว่าคือ เฉลี่ยประมาณ๐.๕กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

 การคัดแยกขยะจากต้นทางจะท าให้เรารู้ว่าควรจะจัดการก าจัดขยะแต่ละประเภทอย่างไร                       จึง
จะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ หรือขยะเช่นใดบ้างที่ควรน ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เนื่องจากขยะ
ของสังคมเมืองมีปริมาณมาก หากไม่คัดแยก ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะทั้งด้านงบประมาณคน สถานที่ฝังกลบ                
การเก็บขน ก็ย่อมต้องสูงตามไปด้วย การคัดแยกขยะเพ่ือให้สะดวกแก่การน าไปก าจัดหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 
โดยทั่วไปแยกเป็น ๔ ประเภท คือขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนและสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในชาติในการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร                        เห็น
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท า โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ             ที่



ต้นทาง  เทศบาลต าบลบางปลา ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  เพ่ือสร้างจิตส านึก                  แก่
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน จากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและ                  การ
ก าจัดขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนส่งเสริมจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการและการ
ก าจัดขยะสามารถเป็นที่เรียนรู้หรือต้นแบบกับชุมชนใกล้เคียงต่อไป 

เทศบาลต าบลบางปลา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจ านวนมาก ประมาณ 7 ตันต่อวัน ไม่มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยภายในเขตพ้ืนที่ มีการคัดแยกขยะบางชนิดเท่านั้น เช่น พลาสติก และปัจจุบันพบว่ามีการน าขยะมูลฝอยไป
ก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การเทกอง เผากลางแจ้ง มักก่อให้เกิดปัญหาการท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษ
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ ตลอดจนการ                
น าขยะไปท าให้เกิดประโยชน์ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชน/เยาวชน ขาดจิตส านึก                
ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบางปลา                
ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้นยังเป็นระบบที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จึงเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาร้องเรียน และจากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางปลาที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกปี ประกอบกับ
บ่อขยะที่เทศบาลต าบลบางปลา น าไปจ้างเหมาก าจัด ยังไม่ถูกหลักวิชาการ  ตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม                 
เป็นการเทกอง จึงก่อให้เกิดปัญหาการท าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการขยะจากต้นก าเนิดด้วยหลัก 3Rs จึงเป็นแนวทางในการจัดการขยะจากต้นทาง                 
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และปัญหาขยะมูลฝอยยังเป็นปัญหาเร่งด่วน              ที่
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงปัญหาและต้องรีบเร่งด าเนินการแก้ไข ให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ
ถูกหลักวิชาการ เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน 
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบางปลาได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจ
ในปัญหาร่วมกัน และช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอยแบบต่างๆ แต่ปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบางปลา                 
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยปัญหาด้านงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้                
ไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ท าให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชนไม่สามารถบรรลุผลได้
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และการขาดจิตส านึก ความเข้าใจ การมีทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา ในการจัดการขยะมู ลฝอยอย่างเป็นระบบไม่มีความต่อเนื่อง                      
ขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลาและเพ่ือเป็นการรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ
ทั่วไป)ที่เกิดจากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ภายในเขตพ้ืนที่               
จึงจ าเป็นต้องสร้างแกนน าในชุมชน เพ่ือน าร่องเป็นแบบอย่างในชุมชนด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนและสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในชาติในการ
คัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต่ า เทศบาลต าบลบางปลา ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเทศบาลต าบลบางปลา ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสาคร ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล            
บางปลา 

 ๒.๒ เพ่ือให้มีการคัดแยกประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพ่ือลดปริมาณขยะ  ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบางปลา 

  ๒.๓ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณขยะก่อนเริ่มด าเนินการ 



๓. พื้นที่ด าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ  

     ๓.๑ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีจ านวนครัวเรือนน าร่องเข้าร่วมโครงการ               จ านวน 
๑0๐ ครัวเรือน  

      ๓.๒ หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 
   - ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา 
   - โรงเรียน  จ านวน 3 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนานักเรียนเล็ก จ านวน 1 แห่ง 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางปลา  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  จ านวน  8๐ คน/ครัวเรือน     

  4.๒  ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลา  สมาชิกสภาต าบล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลบาง
ปลา ครู จ านวน  ๖0 คน 

4.3  นักเรียน จ านวน 100 คน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
  ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 
 
6. งบประมาณ 
  งบประมาณรายจ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการชุมชนปลอดขยะ งบประมาณตั้งไว้ 100 ,000.-บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 
๗. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อสร้างความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบาง
ปลา 
ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทได้ถูกต้อง 

ท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ของหลังคาเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ (๑๒๐ หลังคา
เรือน) มีคะแนนผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบหลังการอบรม                                          

ตัวชี้วัดที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีการคัด
แยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไป 

๑ .ส า ร วจครั ว เ รื อนที่ เ ข้ า ร่ วม
โครงการ มีการคัดแยกขยะ 

อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐  ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะ     
รีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
(ผ่านมากกว่า ๙๖ หลังคาเรือน) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดลงได้  ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะก่อนเริ่มด าเนินการ 



ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดลงได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณ
ขยะก่อนเริ่มด าเนินการ 

เปรียบเทียบปริมาณขยะที่น าไป
ก าจัด 

ปริมาณขยะที่ ต้ องน า ไปก าจัด
หลังจากด าเนินโครงการ ลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นก่อนด าเนินโครงการ  
(วิธีคิด: ชั่งปริมาณขยะที่ต้องน าไป
ก าจัด) 
(ผ่ านปริมาณขยะที่น าไปก าจัด 
๖๐๕ กิโลกรัม) 

 
๘. การบริหารโครงการ 

๘.๑ โครงสร้างการบริหารโครงการ  
๘.๑.๑ คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑. นายชาตรี โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย ขันจ านงค ์ รองนายกเทศมนตรี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพ็ญ อยู่บ ารุง  รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
๔. นางสมปอง บัวเกิด   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๕. นายอภิชาต พงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
๖. นายจารุพงษ์ ปิ่นสุภา       หัวหน้างานป้องกันฯ  กรรมการ 
๗. นายธนู  ภูวาดเขียน        หัวหน้าฝ่ายนิติการ  กรรมการ 
๘. นายวรกฤช นิ่งน้อย  ปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
๙. นางสาวกัญญ์วรา   รัตนะมะสะ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทและหน้าที่ 
๑. สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลต าบลบางปลา ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร วางแผนการ
ด าเนินงาน และควบคุมก ากับให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ 

๒. ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้ง
เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

๘.๑.๒ คณะกรรมการฝ่ายด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑. นายชาตรี โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย ขันจ านงค ์ รองนายกเทศมนตรี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพ็ญ อยู่บ ารุง  รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
๔. นางสมปอง บัวเกิด   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๕. นายอภิชาต พงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
๖. นายจารุพงษ์ ปิ่นสุภา       หัวหน้างานป้องกันฯ  กรรมการ 
๗. นายธนู  ภูวาดเขียน หัวหน้าฝ่ายนิติการ  กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางปลา     กรรมการ 
๙. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนใต้วัด    กรรมการ 
๑๐. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านเลียบ   กรรมการ 
๑๑. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่   กรรมการ 
๑๒. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจัดสรร   กรรมการ 



๑๓. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเศรษฐกิจ   กรรมการ 
๑๔. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสวนรังสี   กรรมการ 
๑๕. นายเจษฎา     เณรจิตต์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ  กรรมการ 
๑๖.น.ส.กัญญ์วรา  รัตนะมะสะ  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรรมการ/เลขานุการ 
๑๗. นางภัทริดา    ศรีสุกดี            ผู้ช่วยธุรการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  บทบาทและหน้าที่  ด าเนินกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง เทศบาลต าบลบางปลา  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการทราบ 

 
๘.๑.๓ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

๑. นายวรกฤช นิ่งน้อย  ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 
๒. นางพรเพ็ญ อยู่บ ารุง  รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 
๓. นางสมปอง บัวเกิด   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๔. นายอภิชาต พงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๕. นายจารุพงษ์  ปิ่นสุภา       หัวหน้างานป้องกันฯ   กรรมการ 
๖. นายธนู  ภูวาดเขียน        หัวหน้าฝ่ายนิติการ   กรรมการ 
๗. น.ส.กัญญ์วรา  รัตนะมะสะ  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรรมการ/เลขานุการ 
๘. นายเจษฎา เณรจิตต์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 บทบาทและหน้าที่ ติดตามและประเมินผล และสรุปผลงานตาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลต าบลบางปลา ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
๘.๑.๔ ที่ปรึกษาโครงการ    

ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  

 
๘.๑.๕ ผู้ประสานงานโครงการ (เจ้าหน้าที่ ทต./อบต.) 
 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เบอร์โทรศัพท์ 

นส.กัญญ์วรา  รัตนะมะ
สะ 

ปริญญาตรี 
- พยาบาลศาสตร์ 
ปริญญาโท 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาสื่อสารพัฒนาการ 

- จพง.สาธารณสุขชุมชน  ๘  ปี 
- นักบริหารงานสาธารณสุข ๔ ปี 
- ปัจจุบันต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บาง
ปลา 

๐๘๒-๒๔๔๖๖๙๓ 

 
บทบาทและหน้าที่ 
๑. ติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการด้วยความเรียบร้อย 

 

๘.๒ แนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องย่ังยืนของโครงการ 
หลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว จะมีการถ่ายทอดงาน ขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องและกลุ่มต่างๆ โดยการสร้าง

เสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ก่อให้เกิดขยะในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา เป็นพ้ืนฐานการแก้ปัญหาที่
ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน
และต่อเนื่องภายหลังการด าเนินโครงการเป้าหมายและผลส าเร็จของโครงการ สรุปได้ดังนี้ 



 

 ๘.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนและมีจิตส านึกในการเฝ้าระวังการก่อขยะที่
ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่ใช่ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของตนเอง 
 ๘.๒.๒ เกิดการพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพ และส่งเสริมการใช้น้ าหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี และมีการจัดตั้ง
กองทุนโดยชุมชน 
 ๘.๒.๓ จัดท าหลักสูตรการจัดการขยะโดยชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเยาวชนและผลักดัน
ให้น าไปใช้ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลต าบลบางปลา 
 ๘.๒.๔ จัดท าหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามบทบาทหน้าที่ของคุณสมบัติอาสาสมัครสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๘.๒.๕ ก าหนดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา  ไว้ในเทศบัญญัติ
รายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลต าบลบางปลา  ในหมวดค่าใช้สอยแผนงาน เคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     
๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.๑ ผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน  
(๑) ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
(๒) ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่ก าจัดขยะ และปัญหาเก่ียวกับสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี 
(๓) เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

๙.๒ ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
(๒) ลดการท าลายทรัพยากรดินในพ้ืนที่จากการก าจัดขยะด้วยวิธีการเผา 
(๓) ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่จากน้ าชะขยะที่ไม่ได้ก าจัดอย่างเหมาะสม 

 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่นักเรียน 
 
1.3.1 ชื่อโครงการ : โครงการ ค่ายพุทธบุตรน้อย (ร้อยใจร่วมจิตพัฒนาชีวิตด้วยจิตวิทยาแนวพุทธ) 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ( Globalization )เป็นต้นมา การพัฒนา
เทคโนโลยีเฟ่ืองฟูจนกล่าวได้ว่า “ไร้พรมแดน” ถ้ามองในทางสร้างสรรค์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีส าหรับมนุษยชาติที่จะได้รับรู้ 
มีประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้สะดวกและกว้างขวางขึ้น แต่การที่มนุษย์เพลิดเพลินอยู่กับความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ( Hi – Technology ) จนรับเข้าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต ความพยายามพัฒนาตนเองให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกขณะท าให้มนุษย์ลืมที่จะพัฒนาในเรื่องของจิตใจ คุณธรรมและความดีที่มี
อยู่ในวัฒนธรรมเดิมของตนจนบางครั้งกลับมองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัย และปรากฏว่ายิ่งมนุษย์ห่างไกลจากการ
พัฒนาทางด้านจิตใจของตนเองด้วยหลักคุณธรรมและความดีก็จะเกิดปัญหาความเสื่อมในเรื่องต่างๆมากมาย อาทิ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ปัญหาคอรัปชั่นปัญหายาเสพติด  เป็นต้น   
  จากปัญหาความเสื่อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  ถ้าเราได้พิจารณา ด้วยสติปัญญาแล้วปัญหา
ดังกล่าวก็จะมีทางออกและวิธีแก้ไขได้เช่นกัน  ซึ่งถ้าได้พิจารณาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “การท าความดีนั้น  จ าเป็นที่เราจะต้องท าร่วมกัน  เพราะเม่ือร่วมกันท าโดยประสานสอดคล้องและ
สนับสนุนกันให้ครบถ้วนแล้ว  สิ่งที่ดีงามก็จะบังเกิดขึ้น” ความดีจึงเปรียบเสมือนยาวิเศษที่จะมารักษาความเสื่อม              
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ได้ดีที่สุด  เยาวชนของชาติที่ก าลังจะมาเป็นก าลังส าคัญของชาติ ถ้าทุกคนได้รับการปลูกฝัง
ทางจิตใจจากครอบครัว  โรงเรียน  สถาบันทางศาสนาที่ตนเองมีความเคารพนับถือให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมโดยเฉพาะ



หลักของจิตวิทยาแนวพุทธ  ซึ่งหมายถึงการน าศาสตร์ที่ศึกษาถึงจิตใจและกระบวนการทางจิตคือจิตวิทยา มาอธิบาย
กระบวนการเกิดทุกข์และการพ้นทุกข์  ซึ่งเป็นสาระส าคัญของพุทธศาสนานั่นเอง 

“เมล็ดเล็กๆ ต้องได้รับการบ่มเพาะ ต้นอ่อนเล็กๆต้องได้รับการปกป้องดูแลเอาใจใส่กว่าจะงอก
งามเติบโตเป็นไม้ใหญ่ใบทึบ ที่จะมีความร่มเย็น นักเรียนเปรียบเหมือน ต้นอ่อนมนุษย์ ที่ต้องการการบ่มเพราะ
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมให้มีความพร้อมความแข็งแรงเพียงพอที่จะเจริญเติบโต หยั่งรากไปเป็นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัด
อยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ร้อนแรงและเป็นจริงในธรรมชาติ ” 

 การควบคุมจิตใจ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถ  
บ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ให้แก่นักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย และช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นฝึกจิตก้าวแรกนี้ก็คือเยาว์วัยเพราะ
นอกจากจะช่วยให้มีจิตสงบเป็นสมาธิและความจ าดีแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจตนเองมากขึ้น มีสติระลึกรู้ในการเลือกกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยการน าเอาแนวคิด “บวร” มาปรับใช้เพื่อร่วมกันสร้างนักเรียนให้เข้มแข็ง โดยมีสถาบัน
หลักมาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน คือ บ้าน วัด โรงเรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยเป็นสถาบันที่ช่วยกล่อม
เกลา อบรมนักเรียน เป็นทุนมรดกทางสังคมที่มีมาคู่สังคมไทย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าทั้งสามสถาบันสามารถ
ปลูกฝังให้นักเรียนๆทุกคนเป็นคนดี ดังปณิธานที่จ ะ“ร้อยใจร่วมจิตพัฒนาชีวิตด้วยจิตวิทยาแนวพุทธ ”  
มุ่ งมั่น ในการอบรมสั่ งสอนให้ นัก เรียนๆ“มีความรู้ประดุจนักปราชญ์มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล” ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาสู่ความเก่งความดีและมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม และช่วยพัฒนาให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมความประพฤติชอบ ในการด ารงชีวิต  
๒. เพ่ือให้นักเรียน  มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดีข้ึน ด้วยการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาแนวพุทธ 

 ๓. เพ่ือสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน/วัด/โรงเรียน ในการพัฒนานักเรียน    
           ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

 
3. ความสอดคล้องของโครงการ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
ให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือสร้างสังคมให้เป็นสุขกลยุทธ์           
    ๓.๑ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
    ๓.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ จ านวน ๑๒๐ คน 

5. ขั้นตอนกิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
ขั้นตอน 
๑. ประชุมศึกษารายละเอียด ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
เพ่ือก าหนดกิจกรรมรายละเอียดและจัดท าแผน 
๒. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
๓. ประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง  
๔. ประเมินพฤติกรรมผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนด าเนินโครงการ 
๕. ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
๖. ประเมินพฤติกรรมผู้ร่วมโครงการ หลังด าเนินโครงการ 
๗. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 



 
กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินกิกรรมการเรียนการสอนโดยน าเอาหลักธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ในการพัฒนานักเรียนโดยเน้นกรอบการพัฒนาตามสร้างเสริมพฤติกรรมความ
ประพฤติชอบในการด ารงชีวิต  และหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการ  ประกอบด้วย 

กิจกรรมการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาแนวพุทธ 
หลักธรรม    หลักการ       เป้าหมาย 
- ศีล            - ปรับพฤติกรรม    - สันติสุข 
- สมาธิ        - ปรับจิตใจ           - ชีวิตสดใส 
- ปัญญา       - ปรับวิสัยทัศน์      - ใช้ปัญญาแก้ปัญหาชีวิต 
๑.กิจกรรมใช้หลักธรรมน าพา 

 ๑.๑  ฝึกสมาธิ (อานาปานสติ)  (ทุกวันท าการเปิดเรียน) 
- ครูท าหน้าเป็นโค้ช คอยแนะน าการนั่งสมาธิที่ถูก 
- ให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิตอนเช้าทุกวันก่อนเรียน ครูประจ าชั้นจะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมพุทธศาสนา (ศีล ๕) วันละ ๕- ๑๐ นาท ี

 
รายการปฏิบัติ เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ 
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ฝึกสมาธิ 
(อานาปานสติ)     ปฏิบัติตอนเช้า  

ก่อนเรียนทุกวัน 
 ปฏิบัติตอนเช้า  

ก่อนเรียนทุก
วัน 

 ปฏิบัติตอนเช้า  
ก่อนเรียนทุกวัน 

 ปฏิบัติตอนเช้า  
ก่อนเรียนทุกวัน 

 

 
๑.๒  ท าบุญใสบาตร(ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ า) 
     - ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เชิญชวนผู้ปกครองน าข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมท าบุญ 

                          - แต่งกายสีขาว รักษาศีล  ๕ 
     - ผู้ปกครอง/ ครู/นักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้/ให้อาหารสัตว์ /บ าเพ็ญประโยชน์ 

รายการปฏิบัติ เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ 
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ท าบุญใส่บาตร
รักษาศีล ๕ 

ทุกวันพระ  ๑๕ ค่ า ทุกวันพระ  ๑๕ ค่ า ทุกวันพระ  ๑๕ ค่ า ทุกวันพระ  ๑๕ ค่ า 
 

๑.๓ เพิ่มพูนปัญญา (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์) 
- นิมนต์พระมาให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

- ฝึกการเดินจงกลม 
- สนทนาภาษาธรรมะ 



 

เพิ่มพูนปัญญา 

                      เดือน......................................... หมายเหตุ 

สัปดาห์ที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่๓ สัปดาห์ที่ ๔ ประเมินโดย
แบบทดสอบ
ทุกเดือน 

 
 
 
 

   

วันศุกร์ 
ของสัปดาห์ 

วันศุกร์ 
ของสัปดาห์ 

วันศุกร์ 
ของสัปดาห์ 

วันศุกร์ 
ของสัปดาห์ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 8๐ของนักเรียนอนุบาลหนึ่งเทศบาลต าบลบางปลาสามารถน าพฤติกรรมตาม

แนวพุทธมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. ร้อยละ 8๐ของนักเรียนอนุบาลหนึ่งเทศบาลต าบลบางปลามีผลการพัฒนาที่ดีข้ึนครบทั้ง 

๔ ด้าน ( กาย วาจา อารมณ์  สติปัญญา ) 
๓. ร้อยละ 8๐ ของผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2561 - 2564 

7. งบประมาณ 
10,000.- 

๘. การประเมินผล 
๑.  ประเมินจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้าร่วม  

กิจกรรมและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการภายหลัง  

สิ้นสุดโครงการ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมความประพฤติชอบ ในการด ารงชีวิตในปัจจุบันและไม่ก่อความเดือน
ร้อนต่อตนเองและสังคม ไม่ก่อความเดือนร้อนวุ่นวายในการอยู่ร่วมกัน ท าให้มีระเบียบวินัยในสังคมประเทศชาติ เป็น
ผู้มีความประพฤติดี และมีระเบียบวินัยต่อไปในอนาคต 
  ๒. สามารถท าให้นักเรียน  มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาแนวพุทธมี
สติควบคุมตนเองได้ มีส านึกในการกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาทมีปัญญาเหนืออารมณ์  มีสมาธิใน
การ การฟัง การอ่าน เขียนและการเล่าเรียน  
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1.3.2 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มนักเรียน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน
และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น  

เทศบาลต าบลบางปลา  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต าบลบางปลาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่
ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จัก
แยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม  

 
3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้นักเรียน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม  
 
4. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา  จ านวน  60-80 คน  
   เชิงคุณภาพ นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 

    5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 ด าเนินการตามโครงการ  
  5.3 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
 



 

6. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลบางปลา   

 
7. งบประมาณด าเนินการ  

30,000.- 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีการศึกษา 2561 - 2564 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   10.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
   10.2 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
   10.3 นักเรียนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

   มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 

3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร



ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
เป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวน
ใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหาก
จะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างาน
ในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลบางปลา 
 
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6.2 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
    

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖4)  

 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช่งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบางปลา 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร จ านวน 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางปลามีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ ประกาศการบริหารงานบุคคล เรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เงินเดือน เป็นต้น  

 
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางปลา เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลา
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.3 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางปลา ให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

 



 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลบางปลา จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบางปลา 
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.2 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.3 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบลางปลา 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล   

   10.2 ผลลัพธ์  
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางปลามีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต        
ของเจ้าหน้าที่ได้ 

2.2.2 ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลบางปลา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลต าบลบางปลา จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
บางปลาต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
เทศบาลต าบลบางปลา มีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลา ทั้งนี้                     
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบางปลาเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล



ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา 
  2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา     
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบาง
ปลา ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 



  

2.2.3. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลาและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบางปลา การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางปลาในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจ                      
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางปลา  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ     
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ     
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ   
พึงพอใจ 
  2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ผู้มาบอรับบริการ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาตามรูปแบบที่ก าหนด 
  3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ 

๔. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  



 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณจ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผลผลิต 
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางปลา            
  2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  เทศบาลต าบลบางปลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต าบลบางปลาต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลต าบลบางปลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 



3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิด  
ขึ้นได ้
  3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลบางปลา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   4.5 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้



 

 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางปลา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลา ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา รองปลัดเทศบาลต าบลบางปลา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา รองปลัดเทศบาลต าบลบางปลา หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
  2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลา ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา รอง
ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลา 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ 
  หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลต าบลบางปลา 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                    

2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลอ าแพง ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบางปลาอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลบางปลา จึง
จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบางปลา 
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลต าบลบางปลาที่
ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงานองค์กรในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล
บางปลา 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลบางปลา ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบาง
ปลา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
   - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบางปลา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา    
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
   6.2 มอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช่งบประมาณ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิกรรมการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 



2.5 มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบางปลา 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   

 
 

 
 
 
2.5.1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น   
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้
ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลบางปลากับปลัดเทศบาลต าบลบางปลา และหัวหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
  4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
  เทศบาลต าบลบางปลา ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจ                 
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลบางปลากับ       



ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา และปลัดเทศบาลต าบลบางปลากับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1. ชี้แจงส านัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด      
เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และ   ผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตวัชี้วัดที่ก าหนด 
  4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่    
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลบางปลา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบางปลา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลบางปลา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า 

เทศบาลต าบลบางปลา รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบางปลาขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบางปลา 
  3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบางปลา
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 



 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบางปลา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลบางปลา ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบางปลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  

3.1.1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลา” 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลา 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบางปลาจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบางปลา 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลบางปลา  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางปลา  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบางปลา จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลา 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน         
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ   
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



  5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลา  
 

3.1.2. ชื่อโครงการ : “มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้ประชาชนรับทราบและตรวจสอบได้” 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้ประชาชนรับทราบและตรวจสอบได้ 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลบางปลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 255๔ และประกาศเทศบาลต าบลบางปลา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบางปลาขึ้น 
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้    

3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 

2. ประกาศเทศบาลต าบลบางปลา  เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบางปลา  จ านวน 1 ฉบับ 
  3. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในเทศบาลต าบลบางปลา 



 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2๕๖๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา   

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลบางปลา ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
บางปลา 
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
3.1.3.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน” 
 
1. กิจกรรม “มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมี
ในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง 
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย 
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ   เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลา  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบางปลา มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลาและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิด



 

ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลบางปลากับ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือความโปร่งใสในการท างานและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนได้รับทราบ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา 
6. วิธีด าเนินการ 
  ปิดประกาศฯ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบ/เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 
3.2.1. ชื่อโครงการ : โครงการ : “โครงการเทศบาลเคลื่อนที่” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
เทศบาลต าบลบางปลา ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลต าบลบางปลาในปีถัดไป งานวิเคราะห์นโยบาย เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 2๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบางปลา 

4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  



 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
บางปลา  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
  7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 6 ชุมชน                      
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 10๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.2.2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรงผ่านบริหาร/สนง.เทศบาลต าบล
บางปลา 
 
  เทศบาลต าบลบางปลา   เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบางปลา จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงาน เทศบาลต าบลบางปลา   
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลากับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
  4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 ส านักงาน เทศบาลต าบลบางปลา   
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ – 468060 ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๔- 468061 
  6.3 ทางเว็บไซต์  www.bangpla.org 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 199/7 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔00๐ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา   
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 



 
 

 
3.2.3. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

1. ชื่อโครงการ : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง      
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องและน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา   
9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลบางปลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เทศบาลต าบลบางปลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา ขึ้น 



3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลา และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีของเทศบาลต าบลบางปลา ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบลอ าแพง และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลต าบลบางปลา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา บางต าแหน่งในปัจจุบัน            
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลต าบลบางปลาจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลบางปลา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา              
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา และร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบางปลา  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา   ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.3.2. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
1. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่เทศบาลต าบลบางปลา  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบางปลา    
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบางปลา  
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบางปลา  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตในเทศบาลต าบลบางปลานั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลต าบลบางปลา
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบางปลาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลบางปลา ในหลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลา    
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา    
  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.3. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
1. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลต าบลบางปลาในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบางปลาว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบางปลา เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนิน
ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางปลาต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบางปลา     
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลบางปลามีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน  และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบางปลา  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบางปลา    
  3. เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลา    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา    
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา    
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
   (4) ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) ผู้อ านวยการคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลา ปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลบางปลาทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา    

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบางปลา ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลบางปลามอบหมาย 
  5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบล
บางปลาพร้อมตัวชี้วัด 
  9. การติดตามและประเมินผล 
  10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางปลา    
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางปลาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลต าบล    
บางปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด            
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ 
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางปลา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
  2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
  3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลบางปลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบางปลา    
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา    
6. วิธีการด าเนินการ 
  1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง     
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 



  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลบางปลา    
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   
มากขึ้น 
  2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  ๓. การประมาณราคาค่าก่อสร้างมีความเหมาะสมกับงานก่อสร้าง 

๔. การจัดเก็บขยะลดน้อยลง 
๕. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมมีเพ่ิมขึ้น 
๖. การขาดบุคลากรในงานบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตราการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบางปลา    
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศบาลต าบลบางปลา   ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบางปลา    
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบางปลา    
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 



 

  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้      
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล   

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เทศบาลต าบลบางปลา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบางปลา ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์



  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบางปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลต าบลบางปลาและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลบางปลา   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่  
วางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
  5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 



 
 
4.1.2 ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางปลา   
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลบางปลา  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น           
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         การ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือ การทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภา พและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางปลา (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลา  น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางปลา  รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลบางปลา  



 

  4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางปลา ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 
  2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง            
ที่สามารถด าเนินการได้ 
     4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร              
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน               
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลต าบลบางปลาจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบางปลาเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลพนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลบางปลา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบางปลา   
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบางปลา   
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลบางปลาจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลต าบลบางปลารับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบางปลา  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ เทศบาล
ต าบลบางปลา   
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบางปลา จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลบางปลารับมติคณะคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด(ก.ท.จ.) 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลต าบลบางปลาได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 



 

  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกเทศบาลต าบลบางปลาออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้ายของเทศบาลต าบลบางปลา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได ้
 
 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบดูแลการรับ-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



 

  4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลา   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดหากรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจ าเป็นจะต้องมีตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาพัสดุภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลา  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดหากรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชนของเทศบาลต าบลบางปลา  เพ่ือการมีส่วนร่วม  โปร่งใส  สุจริตและตรวจสอบได้และตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง ตรงความต้องการ คุ้มค่า เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลบางปลา   



 

5. วิธีการด าเนินการ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการจากตัวแทนชุมชน 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุ 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลบางปลา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลา   
9. ตัวช้ีวัด 
  มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลบางปลา ท า
ให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุของเทศบาลต าบลบางปลา  
 
 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เทศบาลต าบลบางปลา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม               
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลบางปลา  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทาง
หรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลบางปลา ทุกขั้นตอน     
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลบางปลาสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลบางปลา   
     2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลบางปลา ให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางปลา   
 



 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ   

1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน    
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลบางปลา  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่       
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบางปลา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน                 ร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ    
ที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการพัสดุ       
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจ    
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้ง    
ให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
  เทศบาลต าบลบางปลา เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับ
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



 

4. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  3. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ           
ที่เก่ียวข้อง 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้   

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการให้ความรู้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ในระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข            
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่ างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย    ค าสั่ง 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล



และประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริต ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบางปลา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้าน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา   เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103                
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางปลา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ 
  อบรมให้ความรู้ในการประชุมสภาฯ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 



 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร           
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลบางปลามีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลบาง
ปลา และลดการทุจริต 
  เทศบาลต าบลบางปลาจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                    ใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบางปลาเพ่ือให้                       
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
  1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางปลา 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกจิการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ผลลัพธ์ 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 



 
 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริม                    
การมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบางปลา 
  เทศบาลต าบลบางปลา  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ           
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล          
ในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
               1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 
    2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
    3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินงาน 
  1. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลาเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๑ ศูนย์ 
  2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลาที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบางปลา เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 



 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน
เกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบางปลา   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
  2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่ นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้
  2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นใน
ระดับต าบล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สายด่วนนายกฯ  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและม ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเทศบาลต าบลบางปลา   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลบางปลา   

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (สายด่วนนายกฯ) 
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบางปลา   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติ ก าหนดให้เทศบาลต าบลบางปลามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข           
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน     
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ       
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น         
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลบางปลา  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้               การ
มีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม      ใน
การเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลบางปลา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลบางปลา  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน        
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา   
4. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลบางปลา   
5. สถานที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบางปลา   
6. วิธีด าเนินงาน 
   

1. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบาง
ปลา  ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
  3. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)  ร่ วมกันระหว่าง เทศบาลต าบลบางปลากับบุคคลองค์กร                        
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางปลา   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


