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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ มีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม เทศบาลต าบลบางสน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบางสน ระยะ 4 ปี
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลบางสน  ให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
 1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน      
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของ บุคคลเหล่านี้ 
 4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่       
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง  
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น  
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป  
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบางสน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความ
เข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็น
ปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม ่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน จะสูงขึ้นได้นั้น 
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การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลบางสน จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลต าบลบางสน  
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบางสนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางสนเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลบางสน  
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบางสน 

4. เป้ำหมำย  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบางสน รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ  
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 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางสน  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางสนที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 5) เทศบาลต าบลบางสนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าทุจริตและ  ประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบางสนรวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
 2) เทศบาลต าบลบางสนสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบางสนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 5) เทศบาลต าบลบางสนมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า  การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น  
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ชื่อหน่วยงำน เทศบำลต ำบลบำงสน  อ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 
 

มิต ิ
 

ภำรกจิตำมมิต ิ
 

โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 .ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1 . 1.ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1.โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
เทศบาลต าบลบางสน 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000  

1.1.2.มาตรการส่งเสริม
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลบางสน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

1.1.3.มาตรการจั ดท า
คู่ มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

1 . 2.ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000  

1 . 3 . ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน 

40,000 40,000 40,000 40,000  

มิติท่ี 1 รวม จ ำนวน  5  โครงกำร 120,000 120,000 120,000 120,000  
2. การบริหาร
ราชการ เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1. แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้ านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๒ .1.กิ จก รรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

2.2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1.ม า ต ร ก า ร อ อ ก
ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ข อ ง
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
  2.2.2.กิ จ ก ร ร ม ก า ร

เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

  2.2.3.กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

2.3. มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1.กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

2.3.2  ม า ต ร ก า ร ม อ บ
อ านาจของนายก 
เทศมนตรีต าบลบางสน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

2.4.การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด า เนินการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

2.4.กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

2 . 5 . ม า ต ร ก า ร
จั ดการ ในกรณี ไ ด้
รับทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1.มาตรการจัดท า
ข้ อ ต ก ล ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

2.5.2.กิจกรรมให้ความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการการของ
เทศบาลต าบลบางสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

 รวม จ ำนวน  9  โครงกำร - - - -  
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  มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3 . 1 .จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ทุ ก
ขั้นตอน 

3.1.1.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

3 . 1 . 2 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับ เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

3.2.การรับฟังความ
คิดเห็น  การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1.โครงการสนับสนุน
จัดประชาคมหมู่ บ้ าน/
ต า บ ล เ พื่ อ ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000   

3.2.2 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ศู น ย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลบางสน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

3.2.3.กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

3.3. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1.มาตรการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบางสน  

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

3.3.2.มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

3 . 3 . 3 . ม า ต ร ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลบางสน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

 รวม จ ำนวน  8  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000   
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
4.การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุ งกลไกใน
การตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร าชการของ
องค์กรปก 
ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

4.1. มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจ เ งินแผนดิ น
ก าหนด  

4.1.1.มาตรการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

4.1.2.มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลบาง
สน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

4.2. การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้  

4.2.2 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

4.2.3.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

4.3. การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1.กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

4.4. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1.กิ จกรรมการติ ด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 รวม จ ำนวน  6  โครงกำร 10,000 10,000 10,000 10,000  
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ส่วนที ่3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 1.1.1 
มิติที ่1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร  “โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
เทศบาลต าบลบางสน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภายในองค์กรภาครัฐ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ 
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายข้าราชการประจ าของเทศบาลต าบลบางสนทุกคนที่ท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปได้ด้วยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการทีเ่ทศบาลต าบลบางสน 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจรติต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย  

4. เป้ำหมำย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลต าบลบางสน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลบางสนหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอ่ืนที่จัดฝึกอบรมให้  

6. วิธีด ำเนินกำร  
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

ภาครัฐ หรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่จัดอบรมเรื่องดังกล่าวที่เก่ียวข้อง  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณละ 50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลต าบลบางสน ได้รับการอบรมร้อยละ 50  
ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลต าบลบางสน เกิดจิตส านึกที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1.1.2 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางสน” 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบางสน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางสน พ.ศ. 
2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ก าหนด       
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลัก  จรรยา
วิชาชีพขององค์กร  
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลบางสนได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางสน
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์ 
  1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางสนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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  4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
  5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย 
   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางสน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน   

6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางสน เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบางสน เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาล 

 

 



13 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1.1.3 

มิติที ่1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  รฐับาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลบางสน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น  
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบางสน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบางสน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน    

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
   4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564   

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1.2.3 

มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร  “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
เทศบาลต าบลบางสน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไป
วางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน
ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี       
ในอนาคต” ด้วย  

ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มี
ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมี
หลักการส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
เทศบาลต าบลบางสน จึงจัดท าโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางสน  
2. เพ่ือเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ือเป็นการสร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้ำหมำย  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล  

บางสนที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลบางสนหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอ่ืนที่จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู

งานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

6. วิธีด ำเนินกำร  
1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
2. จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติยังสถานที่จริง  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณละ 30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบางสนที่มีความ

สนใจในการสร้างอาชีพ เข้าร่วมจ านวน 7 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ผลลัพธ์  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
3. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1.3.1 

มิติที ่1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
  1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงกำร  “โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน”  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่ เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ
ชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต 
จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็น
เหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า 
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้
และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
  เทศบาลต าบลบางสน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ซึ่งเป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน า
ธรรมะ หลักค าสอน ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตและน าหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
  2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม  
  3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
  4. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 

4. เป้ำหมำย  
เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนและโรงเรียนบ้านคอกม้า  จ านวน  100  คน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  

6. วิธีด ำเนินกำร  
1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ  
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณละ 40,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลต าบลบางสนร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า

หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจ าวัน  
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น

แบบอย่างที่ดีในสังคม  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ

เหมาะสม  
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.1 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองเพื่อป้องกันกำรทุจริตของผู้บริหำร  

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาล
ต าบลบางสน  จึงมีความจ าเป็นให้ผู้บริหารทุกคนแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าประกาศแสดงเจตจ านงในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กรขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์  
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3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสน
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้ำหมำย  
1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  

8. งบประมำณดำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1. มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
 2. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   ผลลัพธ์  
 การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบางสนมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรและลดข้อร้องเรียนการด าเนินได ้
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.2.1 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำร 

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี” 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบางสน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท า
ให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล 
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดชุมพร  
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
  2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
  3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  4. ให้ตามค าสั่งรายงานผู้รับมอบหมายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
  ผลลัพธ์   
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  2. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.2.2 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง 
เคร่งครัด  

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
เนื่องเทศบาลต าบลบางสน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน

เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลต าบลบางสนจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณของเทศบาลต าบลบางสนเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบางสนทุกโครงการและทุกกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางสน  
2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก        

ธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้ำหมำย  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางสน       

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของระบบ 
EGP หนังสือ และบอร์ดประชาสัมพันธ์  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
1. รวบรวมข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. น าประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ตามช่องทางท่ีก าหนด  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

 8. งบประมำณด ำเนินกำร  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
  ผลลัพธ์  
  1. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
  2. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

 3. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.2.3 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ  
แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบางสน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล      
ทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ  บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม   
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว           
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนด  
ให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช  กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่       
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบางสน ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
  2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
  3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
  4. เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์
หรือกระท าการ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บริการ  
  2. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
  3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
  4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามล าดับคิว  
  5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
  6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ  
  ผลผลิต  
  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ - การ
ให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.3.๑. 

มิติที ่2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ี 

2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุก
ปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลบางสน  จึงได้จัดท ากิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลบางสนให้สั้นลง  
  2. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางสน   
  3. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบางสน  
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  4. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน   

6. วิธีด ำเนินกำร 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ทุกกอง/ส านักของเทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที ่
  2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  4. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลบางสนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชน
มีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.3.2 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ี
 2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ 
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจ
หนา้ที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เทศบาลต าบลบางสน จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 
และปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
  2. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้ำหมำย  
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อย จ านวน  3  เรื่อง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน     

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
  2. ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบ  
  เทศบาลต าบลบางสน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.4.1 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่ รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ท าให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบล
บางสน จึงจัดให้มีกิจกรรมยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  
  3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่
ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  

4. เป้ำหมำย  
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน    

6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาล เว็บไซต์เทศบาล สื่อสังคม (Social 
Media) เป็นต้น  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.5.1 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม 
ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลต าบลบางสน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน 
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6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
  2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
  3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2.5.2 

มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ  
  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการการของเทศบาลต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบางสน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางสน เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบางสนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้ำหมำย  
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน 
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6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบางสน  
  2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. เทศบาลต าบลบางสน มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต  
  2. เทศบาลต าบลบางสน มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.1.1 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบางสน จึงได้จัดท า “มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบางสนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
  2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้ำหมำย  
  มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากว่า 
10 ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  

6. วิธีดำเนินกำร  
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  - แผนการด าเนินงาน   
  - แผนอัตราก าลัง  
  - แผนการจัดหาพัสดุ  
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  – ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
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  - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.1.2 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ 
ตรวจสอบได้ 

1.ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลบางสน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบางสน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.2.1 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัย ของประชำชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร  “โครงการสนับสนุนจัดประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น”  

2. หลักกำรและเหตุผล 
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลบางสน  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการสนับสนุนจัด
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลบางสน ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป   

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
  3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
  4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
  5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 7 หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลต าบลบางสน ส าหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน   
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 6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
  2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
  3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
  5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
  7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 7 หมู่บ้าน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

 8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณละ  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น  
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.2.2 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบางสน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบางสน  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล  
บางสน  
  3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  

4. เป้ำหมำย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน    

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
  4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  



45 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.     
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
  1. ส านักงานเทศบาลต าบลบางสน 
  2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7759 - 1003  
      ทางโทรสารหมายเลข 0 – 7759 – 1003  ต่อ 107 
  3. ทางไปรษณีย์ 
  4. ทางเว็บไซต์ (www.bangson.go.th)  
  5. ทาง facebook (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์) 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางสน  
  2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.2.3 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร  
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วภายใน 15 วันท าการ  

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน  

9. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.3.1 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลบางสนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลบางสน โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสนขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางสนและแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบางสน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลบางสนก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้ำหมำย  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน จ านวน 2 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร  

6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล    

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน  บางต าแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เทศบาลจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบางสนแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 
 



48 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลต าบลบางสน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน 
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน และร่าง
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางสน เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางสนตามความต้องการ
ของประชาคมด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.3.2 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  

2. หลักกำรและเหตุผล 
   ตามที่เทศบาลต าบลบางสน ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบางสน  

3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล
บางสน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบางสน  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้ำหมำย  
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน  

5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
  1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบาง
สนอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบางสน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลบางสนในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  
  2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลบางสน  
  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3.3.3 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบางสน  ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลบางสน ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลบางสน 

4. เป้ำหมำย  
  ชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลบางสนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมำณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลบางสนหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลบางสนมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.1.1. 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 
 4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล  

1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน”  

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบางสน  
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี   

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบางสน  
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบางสน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  

4. เป้ำหมำย  
  ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลบางสน 

5. พื้นที่ดำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน 
6. วิธีด ำเนินกำร 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.1.2. 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 
 4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง 
หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้
ก ำกับ ดูแล 
 
1. ชื่อโครงกำร  “มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางสน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ เทศบาลต าบลบางสนในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน า
ความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม  วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
  2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
  3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลบางสน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางสน (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
  2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางสน  น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
  3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางสน  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางสน  
  4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบางสนประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะตอ้งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
  5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
  2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.2.2. 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้
 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ- 
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร  

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ  
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้ 
  3. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้ำหมำย  
  ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางสน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน   
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6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางสนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1, มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.2.3. 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้
 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบางสน  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลบางสน  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลบางสนทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก  
การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลต าบลบางสนสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลบางสน  
  2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลบางสนให้เกิด
การพัฒนาได ้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้ำหมำย  
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางสน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
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  2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลบางสนให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  
  3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลัง เทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบางสน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.3.1 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้  

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตลอดเวลา หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นกระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจของ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลต าบลบางสน จึงได้จัดท ากิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

4. เป้ำหมำย  
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน    

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นร่วมโครงการฯ  
  3. จัดท าจดหมายข่าว หรือประกาศ หรือแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 
หรือส่งเข้ารับการอบรมตามที่ก าหนดในเรื่องดังกล่าว  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4.4.1 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต  

1. ชื่อโครงกำร  “กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นต้องท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
  2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้ำหมำย  
  ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางสน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  เทศบาลต าบลบางสน  

6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
  2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
  3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุ  
  4. บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
  6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
8. งบประมำณ 
  ปีงบประมาณละ  10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบางสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 2. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


