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ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลต าบลบาลอ ได้จัดท าขึ้นตามที่
ส านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ที่ มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ตัวชี้วัดที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ 

ดังนั้นเพ่ือให้เทศบาลต าบลบาลอสามารถด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลบาลอจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐขึ้นมาเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า 
  -  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    1 
  -  หลักการและเหตุผล        2 
  -  วัตถุประสงค์         3 
  -   เป้าหมาย         4 
  -  ประโยชน์          4 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
  -  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     5 
  -  มิติที ่2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     7 
  -  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   11 
  -  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 14 
                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     
          - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 1 - 33      17 
  
  



 
 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

  



 
 

 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในสวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรง่ใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ ้าหน ้าที่



 
 

 

เพ ื่อให้ตนเองได ้รับส ิทธ ิในการดำเน ินงานโครงการของภาคร ัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได ้แก่ การ ผ ูกขาดใน
โครงการก ่อสร ้างและโครงสร ้างพ ื้นฐานภาคร ัฐ 

5) การได ้ร ับค ่าตอบแทนท ี่ไมเหมาะสม รายได ้ไม่เพียงพอต ่อรายจ ่าย ความยากจนถือเป็นป ัจจ ัย   หนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเป ็นอยู่ที่ดีข ึ้นทำให้เจ้าหน้าที่
ต ้องแสวงหาช่องทางเพ ื่อเพ ิ่ม “รายได้พ ิเศษ” ให ้ก ับตนเองและครอบคร ัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซ ื่ออสัตย ์ส ุจริตเป ็นค ุณธรรมที่ได้ร ับการเน้นเป ็น
พิเศษถ ือว ่าเป ็นเครื่องว ัดความดีของคน แต่ในป ัจจุบ ัน พบว่า คนมีความละอายต ่อบาปและเกรงกล ัวบาป
น้อยลง และม ีความเห ็นแก ่ต ัวมากยิ่งข ึ้นมองแต ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต ั้งมากกว ่าที่จะยึดผลประโยชน ์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสงคม
ไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index–CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International–IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากป ี  2558 ได้ลำดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว ่าประเทศไทยเป ็นประเทศท ี่ม ีป ัญหาการคอรร์ัปช ัน
อยู่ในระด ับส ูง 

แม ้ว ่าในช ่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได ้แสดงให้เห็นถ ึงความพยายามในการปราบปรามการป ้องกัน
การทุจริต ไม่ว ่าจะเป ็น การเป ็นประเทศภาคีภายใต ้อนุส ัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการต่อต ้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 กา ร จ ัด ตั ้งอ งค ์ก รตา มร  ัฐ ธ รรมน ูญ
โดยเฉพาะอย ่างยิ่งคณะกรรมการป้องก ันปราบปรามการท ุจร ิตแห ่งชาต ิได้จ ัดทำยุทธศาสตร์ชาติว ่าด ้วยการ
ป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตมาแล ้ว 3 ฉบับ แต ่ปัญหาการทุจร ิตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท ี่ลดน ้อยถอย
ลง สาเหต ุที่ทำให ้การท ุจริตเป ็นป ัญหาที่สำค ัญของส ังคมไทยประกอบด ้วยปัจจัยทางด ้านพื้นฐานโครงสร ้างส ังคม 
ซึ ่งเป ็นส ังคมท ี่ตั ้งอยู ่บนพ ื้นฐานความส ัมพ ันธ์แนวดิ ่ง (Vertical Relation) หรืออ ีกน ัยหนึ ่งค ือ พ ื้นฐานของสังคม
อุปถ ัมภ์ที ่ทำให ้ส ังคมไทยย ึดติดกับการช่วยเหล ือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาต ิพี่น ้องและพวกพ้อง ย ึดติดก ับ
กระแสบร ิโภคน ิยม ว ัตถ ุนิยม ติดความสบาย ยกย ่องคนท ี่มีเง ินและม ีอำนาจ คนไทยบางส ่วน มองว ่าการทุจร ิต    
คอร์ร ัปช ันเป็นเร ื่องปกต ิที่ยอมร ับได้ ซ ึ่งน ับได ้ว ่าเป ็นป ัญหาที่ฝังรากล ึกในสงคมไทยมาต ั้งแต่อดีต หร ือกล ่าวได ้ว ่าเป็น



 
 

 

ส่วนหนึ่งของค ่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล ้วผนวกกับป ัจจัยทางด ้านการทำงานท ี่ไม ่ได้บ ูรณาการความร ่วมมือ
ของทุกภาคส ่วนไว ้ด ้วยก ัน จ ึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข ้างต ้นไม่สามารถท  าได ้
อย ่างเต ็มศ ักยภาพ ขาดความเข ้มแข ็ง 

ป ัจจุบันย ุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป ็นฉบ ับที่ 3 เร ิ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถ ึงปี พ.ศ. 2564 ซ ึ่งม ุ่งส ู ่การเป ็นประเทศท ี่มีมาตรฐานทางค ุณธรรมจริยธรรมเป ็นสังคมมิต ิใหม่ ท ี่
ประชาชนไม่เพ ิกเฉยต ่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร ่วมมือจากฝ ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพ ิทักษ์ร ักษาผลประโยชน ์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศ ักดิ์ศรีและ 
เกียรต ิภูมิในด ้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดว ิส ัยทัศน ์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาต ิต้านทุจร ิต” ม ีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชน ีการรับร ู้การท ุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว ่าร้อยละ 50 ในป ี พ.ศ. 2564  ซ ึ่งการท ี่ระดับคะแนนจะส ูง
ข ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที ่ส ูงข ึ้น เจ้าหน ้าที่ของร ัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต ่างจากที่เป ็นอย ู่ในป ัจจ ุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤต ิมิชอบ โดยได้กำหนด
ย ุทธศาสตรก์ารด  าเนินงานหล ักออกเป ็น 6 ยุทธศาสตร ์ด ังนี ้

ยุทธศาสตร ์ที ่1 สร ้างส ังคมท ี่ไม ่ทนต ่อการท ุจริต 
ยุทธศาสตร ์ที ่2 ยกระด ับเจตจ  านงทางการเม ืองในการต ่อต ้านการท ุจร ิต  
ยุทธศาสตร ์ ที ่3 สก ัดก ั้นการท ุจร ิตเช ิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์ท ี่ 4 พ ัฒนาระบบป ้องก ันการท ุจร ิตเช ิงร ุก 
ยุทธศาสตร ์ท ี่ 5 ปฏ ิร ูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการท ุจร ิต 

  ยุทธศาสตร์ ท ี่ 6 ยกระด ับคะแนนด ัชน ีการร ับร ู้ การท ุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังน ั้นเพื่อให้การดำเน ินการขับเคลื่อนด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที ่3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. ว ัตถุประสงค ์ของการจัดท  าแผน 

1) เพ ื่อยกระด ับเจตจำนงทางการเม ืองในการต่อต ้านการทุจร ิตของผู้บร ิหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ ื่อให ้การบริหารราชการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี 
(Good Governance) 

4) เพื่อส ่งเสร ิมบทบาทการมีส ่วนร ่วม (people's  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  audit) 
ของภาคประชาชนในการบร ิหารก ิจการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น 

5 ) เ พื่อพัฒ น า ร ะบ บก ล ไ กม า ต ร ก า รร ว ม ถ ึง เ ค รื อข ่า ย ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ก า ร ป ฏ ิ บั ติ ร า ช ก า รของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น 
 



 
 

 

4. เป ้าหมาย 
1) ข ้าราชการฝ ่ายการเม ืองข ้าราชการฝ ่ายบร ิหาร บุคลากรขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น รวมถ ึง

ประชาชนในท้องถิ่นม ีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏ ิบ ัติหน้าท ี่ราชการให้บังเก ิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท ้องถิ่นปราศจากการก่อให้เก ิดข ้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน     
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยม ิชอบ 

2) เคร ื่องม ือ/มาตรการการปฏิบัติงานท ี่สามารถป้องกันป ัญหาเก ี่ยวก ับการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบของ
ข ้าราชการ 

3) โครงการ/ก ิจกรรม/มาตรการท ี่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิหร ือบร ิหารราชการขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถ ึงเครือข ่ายในการตรวจสอบการปฏิบ ัติราชการขององค ์กรปกครองส ่วน 
ท ้องถ ิ่นท ี่ม ีเข ้มแข ็งในการตรวจสอบ ควบค ุมและถ ่วงด ุลการใช ้อ  านาจอย ่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองสวนทองถ ิ่นมีแผนงานทมประส ิทธ ิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ 
ประพฤต ิม ิชอบ จนเป็นท ี่ยอมรับจากท ุกภาคส ่วน 
5. ประโยชน ์ของการจัดท  าแผน 

1) ข ้าราชการฝ่ายการเม ือง ข ้าราชการฝ่ายบร ิหาร บ ุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นรวมถ ึง
ประชาชนในท ้องถ ิ่นมีจ ิตสำนึกร ักท ้องถ ิ่นของตนเอง อันจะนำมาซ ึ่งการสร้างค ่าน ิยม และอ ุดมการณ์ในการ
ต ่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหล ักคุธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถ ึงหลักเศรษฐก ิจ
พอเพ ียงท ี่สามารถน  ามาประย ุกต ์ใช ้ในการท  างานและช ีว ิตประจ  าว ัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นสามารถบร ิหารราชการเป ็นไปตามหลักบร ิหารกิจการบ ้านเมืองที ่ดี 
(Good Governance) ม ีความโปร ่งใส เป ็นธรรมและตรวจสอบได ้ 

3) ภาคประชาชนม ีส ่วนรวมต ั้งแต่ร ่วมค ิด ร ่วมท  าร ่วมตัดส ินใจรวมถ ึงร ่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ม ี
จ ิตส  าน ึกร ักท ้องถ ิ่น อ ันจะน  ามาซ ึ่งการสร ้างเคร ือข ่ายภาคประชาชนท ี่ม ีความเข ้มแข ็งในการเฝ ้าระว ังการท ุจร ิต 

4) สามารถพ ัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ่ายในการตรวจสอบการปฏิบ ัติราชการของ       
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นท ั้งจากภายในและภายนอกองค ์กรท ี่มีความเข ้มแข ็งในการเฝ ้าระว ังการท ุจร ิต 

5) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประส ิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ 
การท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ จนเป็นท ี่ยอมรับจากท ุกภาคส ่วนให ้เป ็นองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ่นต ้นแบบด้านการ
ป ้องก ันการทุจร ิต อ ันจะส ่งผลให้ประชาชนในท ้องถิ่นเกิดความภาคภ ูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครอืขา่ยในการเฝ ้าระว ังการท ุจร ิตท ี่เข ้มแข ็งอย ่างย ั่งย ืน 
  



 
 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการ 

การป้องกันการทุจรติ 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕61– ๒๕๖4) 

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติท่ี 1  
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้ องถิ่ นและ ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.1.1 ส ร้ า งจิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั ก ใน การป ฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้มัน
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
     1.1.2 สร้ างจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
    1 .1 .3  สร้างจิตส านึ กและ
ความตระหนักที่จะไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
1.กิจกรรมให้ความรู้ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
 
2.กิจกรรม ฝึกอบรม คณุธรรม จรยิธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานใน
องค์กร 
 
3.กิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

   
 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
     1.2.1 สร้ างจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
     1 .2 .2  สร้างจิตส านึกและ
ค วาม ต ระ ห นั ก ใน ก ารรั ก ษ า
ประโยชน์ สาธารณะ 
      1.2.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
1.มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรูด้้าน
การต่อต้านการทุจรติ 
 
2.โครงการ รณรงคส์่งเสริมการปลูก 
ตน้ไม้และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรต ิ
 
3.โครงการผักสวนครัวรั้วกินได ้

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

50,000 
 
 

3,000 
       

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
50,000 

 
 

3,000 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
50,000 

 
 

3,000 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
50,000 

 
 

3,000 

 
 
 
 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
     1.3.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจรติ 
      1.3.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
      1.3.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 
 
1.มาตรการ “โตไปไมโ่กง” 
 
2.มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรูด้้าน
การต่อต้านการทุจรติ 
 
3.มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัตตินอัน
เป็นจิตสาธารณะ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

มิติท่ี1 รวม 4 มาตรการ 3 กจิกรรม 2 โครงการ      



 
 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติท่ี2  
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    2 .1 .1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

 
 
 
 
1.มาตรการ ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต า แ ห น่ ง เ งิน เดื อ น แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน 
    2.2.2 สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทะเบียน กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

 
 
1.มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 
2.กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ
 
3.โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผุ้
รับบริการ 
 
4.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
 
5 มาตรการ จดัท าคู่มือการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจของเทศบาล 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 



 
 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
     2.2.3 สร้างความโปร่งใสใน

หารให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชานเพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจ
แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกันโดย
ที่ไม่เลือกปฏิบัติ 

      

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองที่ดี 
    2 .3 .1 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้ น ต อ น แ ล ะ ระ ย ะ เวล าก า ร
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท า
ก า ร แ ล ะ ใน ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศของ อปท. 

 
 
 
 
1.กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
    2.3.2 มีการกระจายอ านาจ

การตัดสิน ใจเกี่ยวกับการสั่ ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.มาตรการ การมอบอ านาจในการอนุมัติ
อนุญาต ของนายกเทศมนตร ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 2 .4  ก า ร เชิ ด ชู เกี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงานบุคคลในการด าเนิน
กิจกรรม การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
   2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติให้
ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ กิ จ ก ร ร ม
สาธารณะของท้องถิ่น 
   2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ด ารงตนตามหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
1.โครงการ หนูน้อยคนเก่ง 
 
 
2.มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัตตินอันเป็น
จิตสาธารณะ 

 
 
 
 

17,450   
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

17,450  
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ  

 
 
 
 

17,450  
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ  

 
 
 
 

17,450   
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้

ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
     2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ ราชการดัวยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร กิ จ ก ร ร ม
บ้านเมืองที่ด ี
   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของอปท. 
     2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
 
 
1.มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติ
ราชการ 
 
2.มาตรการ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริาชการของเทศบาล 
 
3.มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รบัเรื่อง
ร้องทุกข์เทศบาลต าบลบาลอ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี2 รวม 8 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ      

 
 



 
 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติท่ี 3 
การส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท.ทุก
ขั้นตอน 
    3.1 .1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าดัวย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
ก า ร เ งิ น  ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ            
การค านวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
1. มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
2.มาตรการ จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
      3.1.3. มีการปิดประกาศ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ที่ เป็ น
ประโยชน์กับส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
 

      

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อ ง
ร้ อ ง เรี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 
    3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การด าเนินกิจกรรมตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจกรรมที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
     3 .2 .2  มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวก 
 

 
 
 
 
1.โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน 
 
 
2.มาตรการ แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบเกีย่วกับ
เรื่องร้องเรียน 
 
3.มาตรการ ด าเนินงานศูนยร์ับเรือ่งราวร้อง
ทุกข ์

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 



 
 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
       3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง

เป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ให้
ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 
ได้ ท ร าบ ถึ งก า ร ได้ รั บ เรื่ อ ง 
ร ะ ย ะ เ ว ล า  แ ล ะ ผ ล ก า ร
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

      

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจกรรมของ 
อปท.  
      3 .3 .1  ด า เนิ น ก า ร ให้
ประชาชนมีส่ วนร่วม ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดท า
งบประมาณ    
     3.3.2 การด า เนินการให้
ประชาชนมีส่ วนร่วม ในการ
จัดหาพัสดุ 
     3 .3 .3  ด า เนิ น ก า ร ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
1.โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน 
 
 
2.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

มิติท่ี4 รวม 5 มาตรการ 2 โครงการ      



 
 

 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
มิติท่ี 4 
การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ปฏิบัติ
ราชการของ 
อปท. 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
    4 .1 .1  มี ก ารจั ด ท าแล ะ
รายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
   4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบ บ ค วบ คุ ม ภ าย ใน  โด ย
ด า เนิ น ก าร ให้ มี ก า ร จั ด ท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ ผู้
ก ากับดูแล 
 

 
 
 
 
1.กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
 
2.มาตรการ ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กร 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

กิจกรรม 
 
 

กิจกรรม 



 
 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 

4 .2  การส นับส นุน ให้ ภ าค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบั ติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 
    4.2.1. ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแล
การบริหารบุคคลเกี่ยวกับการ
บ ร ร จุ  แ ต่ ง ตั้ ง  โ อ น  ย้ า ย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
    4.2.2. ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงบประมาณ การรับ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 
1.มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
2.มาตรการ การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
     4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียนที่เกี่ยวข้อได้ก าหนดไว้ 
    4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ทบ าท ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
 
1.กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2.กิจกรรม ส่งเสรมิสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community)และ
บู รณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
     4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
     4.4.2 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
1.มาตรการ เฝ้าระวังการคอรร์ัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 
 
2.มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทจุริต 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติท่ี4 รวม 5 มาตรการ 3 กจิกรรม       



 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  



 
 

 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
  กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน า ไปสู่การพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกดว้ย  
  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เป็นปญัหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์
วิกฤติ ปญัหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะ
ท าให้ปญัหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไมว่่าจะเปน็ภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเขม้งวดจริงจัง 
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทย รว่มต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การมีสว่นร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงาน องคก์รต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า 
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน า หลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บน
ความหลากหลายในองคป์ระกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือก น า
องคป์ระกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
ส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะตอ้งค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่
หนว่ยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของท้องถิ่น เทศบาลต าบลบาลอ จึงจัดท ากิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  



 
 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ของงาน  
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
  3. เพื่อให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใชในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรในองค์กร สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. จัดท าโครงงานกิจกรรม เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมงาน  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท ากิจกรรมตาม ก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใชในการด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ 
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต ์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
   4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรในองค์กร สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใชในการท างานใหก้ับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

ล าดับที่ 2 

1. ชือ่โครงการ:  
กิจกรรม ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานในองค์กร 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหนาที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรม  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ ว การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ และเพ่ือเป็นการ
เตรียมความ พร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ทองถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ดังกล่าวนี้ขึ้น   
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้ าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
3.3 เพ่ือสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกัน แห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน  
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบาลอ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีการด าเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบาลอ  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบาลอ เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัตโิดยยึดมั่น ตามหลักประมวลจริยธรรม 

****************************************************** 



 
 

 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์กร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รูตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้ าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในทุกปีงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงาน  ควรมี
การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน  แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ดังนั้น เทศบาลต าบลบาลอ จึงได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
องค์กร ขึ้น เพ่ือป้องกัน การทุจริตในการปฏิบัติราชการ และจัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม    เพื่อเป็นเครื่องก ากับ ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กร เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

ต าบลบาลอ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบาลอมีจิตส านึก ค่านิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบาลอ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอน 
  6.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

 



 
 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   พนักงานในองค์กร มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

************************************************ 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)    

น าไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่2 “ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน ปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น เทศบาลต าบลบาลอจึงได้ก าหนด 
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปเผยแพร่  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินการ 



 
 

 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรูเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตส านึก  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ 
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

***************************************** 

ล าดับที่ 5 

ชื่อโครงการ 
โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ  

หลักการและเหตุผล 
  การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศมีผลต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชด าริ ให้มีการน าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดิน
ตรงๆ เป็นแผง และง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งทรงให้ความส าคัญกับป่าไม้และแหล่งน้ า โดยพระราชทาน
พระราชด าริให้ช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ ในการนี้เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
ดินและทรัพยากรป่าไม้ จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนในต าบลบาลอร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก ตามแนว
พระราชด าริ  องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลบาลอ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้เพ่ือสร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 



 
 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้

ระบบนิเวศน์ สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้ 
 2.  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯ ถวาย
ในโอกาสมหามงคล   
วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องการจัดท าโครงการ 
 2.  น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและแต่งตั้งคณะท างาน 
 3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 4.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบาลอ จ านวน  ๓๐๐ คน 
งบประมาณ 
 งบประมาณ  ๑๐0,000  บาท     
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)    
สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบาลอ  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้ระบบ
นิเวศน์ สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้ 
 2.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคล  
 

******************************************** 

 

 

 

 



 
 

 

ล าดับที่ 6 

ชื่อโครงการ        
 โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ 
หลักการและเหตุผล 

ผัก หมายถึง พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบ ราก ดอก หัว หรือล าตันเป็นอาหาร   ผักที่น ามาใช้เป็น
อาหารนี้สามารถรับประทานสด ๆ หรือท าให้สุก เช่น แกง ต้ม นึ่ง ตุ๋น เป็นต้น  พืชผักเป็นอาหารที่คนต้อง
รับประทานอยู่เป็นประจ า บางบ้านนิยมปลูกพืชผักไว้ส าหรับรับประทานเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้ว ยังท าให้ได้รับประทานผักที่ใหม่  สดและปลอดสารพิษ  พืชผักที่ปลูกส าหรับ
รับประทานเองที่บ้าน หรือตามลักษณะที่กล่าวเรียกว่า พืชผักสวนครัว   

การปลูกผักสวนครัวท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเรียนรู้ได้จากโรงเรียน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอจึงเลือกจัดท าโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกิน
ได้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินชีวิต ด้วยการ
พ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการปลูกผัก  และเพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคผักท่ี
ใหม่  สดและปลอดสารพิษ  นอกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลินในการใช้เวลาร่วมกัน  มีความอดทน  รอคอย  
สามัคคีในการช่วยปลูกและช่วยกันดูแลผักสวนครัว  นับเป็นการปลูกจิตส านึกต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีค่า
ยิ่ง 
วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วยการ
พ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล  มั่นคงและยั่งยืน  

๒.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผัก  และมีผักที่ใหม่ สดและปลอดสารพิษไว้รับประทาน
เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   

๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีความอดทน  รอคอย  สามัคคี และใช้เวลาร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 
วิธีการด าเนินงาน 
          ๑.  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการผักสวนครัวริมรั้วกินได้ 

๒.  ใหัความรู้เกี่ยวกับผักสวนครัวและวิธีการปลูกผัก 
๓.  นักเรียนน าความรู้และน าเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวทดลองปลูกท่ีบริเวณโรงเรียน 
๔.  ติดตาม ประเมินผล และบันทึกผล 

เป้าหมาย  
  ๑.  นักเรียนเรียนรู้วิธีการปลูกผักและมีผักท่ีใหม่ สดและปลอดสารพิษไว้รับประทานเพ่ือสุขภาพร่างกาย

ที่แข็งแรง 
     ๒. นักเรียนมีความอดทนรอคอยสามัคคีและใช้เวลาร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

 



 
 

 

งบประมาณ               
งบประมาณ  3,000 บาท     

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี(ปีงบประมาณ 2561-2564) 

สถานที่ด าเนินการ 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
การติดตามประเมินผล       

๑.  บันทึกผลการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง                                                                                             
 ๒. บันทึกความสนใจของนักเรียนในห้องเรียนที่มีต่อกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ               

๑.  นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วยการพ่ึงพา
ตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล  มั่นคงและยั่งยืน  

๒. นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผัก  และมีผักที่ใหม่ สดและปลอดสารพิษไว้รับประทานเพ่ือ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   

๓.  นักเรียนมีความอดทน  รอคอย  สามัคคี และใช้เวลาร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
 

************************************************** 

ล าดับที่ 7 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “โตไปไมโกง”  

2.หลักการและเหตุผล  
ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รับทราบสรุปมติและข้อสั่งการในการประชุม

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโครงสร้างส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม 
จิตส านึก ให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ 
และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี รักความถูกต้องและความเป็นธรรม  เป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับ และรังเกียจพฤติกรรมทุจริต และการโกงทุกรูปแบบ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ข้างต้นเทศบาลต าบลบาลอจึงได้จัด มาตรการ  
โตไปไม่โกงขึ้น  

 
 
 
 



 
 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ  
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย  

เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่

ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 น ากิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้เดิม ของโรงเรียนอนุบาล 
สังกัดเทศบาลต าบลบาลอ เช่น หน่วยพลังงานใกล้ตัว, หน่วยพลังงานรอบตัวเรา, หน่วยการเดินทาง เป็นต้น  

5.2 วัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามมาตรการ “โตไปไม่โกง”  
6. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลต าบลบาลอ 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา เทศบาลต าบลบาลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูป 

แบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 
 

************************************************** 
  



 
 

 

ล าดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ :  
 มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนอันเป็นจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี ส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจรวม เป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
  เทศบาลต าบลบาลอ จึงจัดท า มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนอันเป็นจิตสาธารณะ เพ่ือให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีขวัญ   ก าลงัใจ และมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอื่น
ในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือยกยอ่งบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา    
ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการ อย่างต่อเนื่องให้สังคม
ไดร้ับรู้  
 3.2 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้จัดท าขึ้น อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตส านึกให้บุคคลอื่นๆ ได้มีความตระหนักในเรื่องจิตสาธารณะ 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบาลอ 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกบุคคล ผู้ปฏิบัติตนอันเป็นจิตสาธารณะ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท ากิจกรรมที่เป็น
การช่วยเหลือสังคม และอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
 6.2 ประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติตนอันป็นจิตสาธารณะ ให้สังคมได้รับรู้ โดยวีการปิดประกาศ ณ 
เทศบาลต าบลบาลอ และแหล่งชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้ท าคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับสังคม  

********************************************** 



 
 

 

ล าดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
รวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดรับการ
ประเมิน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบโดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปองกัน การทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุงเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ไดเ้ทา่ทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี
ค าครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นสวนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไดก่้อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิด จากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสวนทอง



 
 

 

ถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อสภาฯและพนักงาน ในการประชุมสภาและประชุมประจ าเดือนของพนักงาน 
6.2 ปิดประกาศแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร ในที่สาธารณชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบาลอ 
6.2 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบาลอ  

10. ตังชี้วัด /ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
- มีแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

********************************************** 

 



 
 

 

ล าดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบาลอ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ

ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักย์ภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองคก์ร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร         ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ        บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ บริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี มาตรการ สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเขา้มาท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
5. พืน้ทีด่ าเนินการ  

เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล   

 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  



 
 

 

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินก าร  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบาลอ  

10. ตังชี้วัด /ผลลัพธ์  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติ งานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได ้  

 
************************************ 

ล าดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัด ซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4.2 เจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลบาลอ 



 
 

 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช่งบประมาณ  

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบาลอ 

 
******************************************** 

ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการ จา้งส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลบาลอ มีหน้าที่ใน การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ค านึงถึง การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อ-จดัจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
  จากภารกิจหนา้ที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให ้
บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม ่การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราช



 
 

 

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดยะลา  ที่แจง้ให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดในการประเมินผล การปฏิบัติราชการ มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจา้ง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้น มา   
3. วัตถุประสงค ์  
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
   3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 หน่วยงานรับจ้าง ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่
ก าหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
   6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ท าการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   งบประมาณ 20,000 บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ   
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบาลอ  



 
 

 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ ์  
   10.1 ผลผลิต  
    - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 เล่ม  
   10.2 ตัวชี้วัด  
    - ประชาชนผู้รบับริการมีความพึงพอใจไม่ต่ า กว่าร้อยละ 80  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

************************************************* 

ล าดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลบาลอ เป็นหนว่ยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าทีต่้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่อง มาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าทีไ่มส่ามารถให้บริการได้อย่างทันทว่งที การตอบสนอง 
ความต้องการเกิด ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผล
ต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดิเผยข้อมูลขา่วสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุม้คา่ในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 



 
 

 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลบาลอ ไดมุ้ง่เน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดตอ่ราชการ  
3. วัตถุประสงค ์  
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และเกิดความคุ้มค่าสุงสุด  
   3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ส านักงานเทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว  
  6.5 จัดท าแบบประเมิน ผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ขการให้บริการ อย่าง
มีคุณภาพ    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมไ่ช้งบประมาณเบิกจ่าย  
9. ผู้รับผิดชอบ  
   ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ ์  
   - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  
   - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 



 
 

 

ล าดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคลองกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีการ 
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลบาลอจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลบาลอให้สั้นลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นที่ต าบลบาลอ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบาลอ  
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโ ดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  



 
 

 

  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติไดจ้ริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแ้ก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรี มอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนไดร้ับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลบาลอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

*************************************** 

ล าดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ  
มาตรการ มอบอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต ของนายกเทศมนตรี   

2. หลักการและเหตุผล  
เทศบาลต าบลบาลอเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที ่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย  



 
 

 

ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และฝ่ายผู้บริหารไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาต       ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านักกอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลใหระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2)เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจ
หนา้ที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรัส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรี    มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดยะลา   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที ่ของเทศบาลขึ้น   
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดท าค าสั่ง มอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาตของนายกเทศมนตรี   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ออกค าสั่งมอบอ านาจ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบฯ ขอ้บังคับและหนังสือสั่งการ  
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ  
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  



 
 

 

6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัดเทศบาล  
10. ตังชี้วัด /ผลลัพธ์  

- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน   
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

**************************************** 

ล าดับที่ 16 

ชื่อโครงการ 
 โครงการ หนูน้อยคนเก่ง   
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และคนพิการ สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2554 ส่งเสริมและให้ความส าคัญถึงคุณค่าของเด็กที่มีบทบาทต่อสังคม กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทอัน  
ส าคัญของตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและประชาชนในต าบลบาลอได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการปกครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกหลาน การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะท าให้เด็กได้ รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ  สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานที่ ๑๐ คือ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและ
ผู้อ่ืน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มาตรฐานที่ ๑1 คือ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑1.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เพราะเด็กจะเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต   
 การจัดโครงการหนูน้อยคนเก่งจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีความรู้ ความสามารถและ
สร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย เทศบาลต าบลบาลอได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กรวมถึงให้เด็ก
ตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติ จึงได้จัดท าโครงการหนูน้อยคนเก่ง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ขึ้น  
 
 



 
 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความส าคัญของตนเอง   
 5.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานและความสามารถของลูกหลาน 
เป้าหมาย 
 เชิงประมาณ  
  เด็กนักเรียนระดับบริบาล  จ านวน  ๖1  คน และนักเรียนระดับอนุบาล จ านวน  ๑11 คน 
 เชิงคุณภาพ    
  ๑.  เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
  ๒.  เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมท าให้เด็กมีความสามัคคีและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุม  ปรึกษาหารือ  แนวทางการจัดโครงการหนูน้อยคนเก่ง   
๒. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและแต่งตั้งคณะท างาน 

 ๓.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการด าเนินการ 

๑. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน  
๒. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรคัดเลือก “เด็กดีศรีบาลอ” และ “นักเรียนเรียนดี” 

งบประมาณ 
 งบประมาณ   17,450  บาท   
ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม ของทุกปี 
สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาลอและโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ         
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน 
 ๒.  เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 ๓.  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๔.  เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า  บทบาทและความส าคัญของตนเอง 
 5.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานและความสามารถของลูกหลาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบาลอ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบาลอและโรงเรียนอนุบาลต าบลบาลอ       



 
 

 

  ล าดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ :  
 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล  
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึง หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ    
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่       
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ    
วัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบาลอ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร        
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พรอมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  



 
 

 

 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
           มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

*********************************************************** 

  ล าดับที่ 18 

1. ชื่อโครงการ :  
 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบาลอ 
2. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลบาลอให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบาลอ เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่
จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบาลอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหาย ที่อาจจะ    
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาล
ต าบลบาลอ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย เพ่ือความโปร่งในในการปฏบัติหน้าที่ขององค์กร  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เทศบาลต าบลบาลอ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ 
 5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  
 - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   เพ่ือ
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบาลอ 
 - ปฏิบัติตามขอทักท้วงฯ ตามระเบียบฯภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใชสอย และวัสดุ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายเทศบาลต าบลบาลอต าบลบาลอ  
 



 
 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เทศบาลต าบลบาลอมีมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลต าบลบาลอมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี   

 

*************************************** 

  ล าดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ :  
 มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาลต ำบลบำลอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลต ำบลบำลอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ

ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต ำบลบำลอ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกตอ้งหรือ
น ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต ำบลบำลอ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี   
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี       
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้   
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเรง่ดว่น 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)  



 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต ำบลบำลอ  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือนท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี      
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต ำบลบำลอ 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน  

 

*************************************** 

  ล าดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ :  
 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร” 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน  เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อ านาจหน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆ ดังนั้นเทศบาลต าบลบาลอจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบาลอ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่   
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง  - แผนการจัดหาพัสดุ   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 



 
 

 

 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน      - เรื่องอ่ืนๆ ที่ส าคัญ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลต าบลบาลอ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  

**************************************** 

  ล าดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบาลอ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อ านาจหน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลต าบลบาลอ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบาลอ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่   
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจ าส านักงานเทศบาลต าบลบาลอ 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบคน้ได้เอง 



 
 

 

 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี   
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์ /เว็บบอร์ด/  
  - ช่องทางอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

******************************************* 

  ล าดับที่ 22 

1. ชื่อโครงการ 
  โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลบาลอได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน  เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลบาลอ  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไป 
  เทศบาลต าบลบาลอ จึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจ าปี ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพฒันาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติ ราชการของ     
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 



 
 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 7 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบล
บาลอ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมลู 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งใหก้องวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ไดรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
 4. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

****************************************** 

 

 

 



 
 

 

ล าดับที่ 23 

1. ชื่อโครงการ :  
 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยเทศบาลต าบลบาลอ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลบาลอ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบาลอขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบาลอ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบาลอ
ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน  
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ และข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
บาลอ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบาลอ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 



 
 

 

ล าดับที่ 24 

1. ชื่อโครงการ : 
  กิจกรรม จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ หนว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได ้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ การปฏิบัติ ถูกต้องและเป็นไปตามท่ี ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบาลอจึงได้ มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี   
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบาลอ 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายกเทศมนตรีทราบ ตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบาลอ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบาลอ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกกอง ในเทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



 
 

 

ล าดับที่ 25 

1. ชื่อโครงการ : 
   มาตรการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลบาลอ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ เทศบาลต าบลบาลอในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี  
  การด าเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี และจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการ เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคมุภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบาลอ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบาลอ (ระดับองคก์ร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบาลอน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 



 
 

 

  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบาลอรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลบาลอ 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบาลอประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่า มีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดและทุกส่วนราชการ ในเทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ 
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

*************************************************** 
ล าดับที่ 26 

1. ชื่อโครงการ :  
  มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหนา้ที่ ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี ปฏิบัติงาน 
ในองค์กรหรือหนว่ยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลต าบล
บาลอ จึงได้ ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แตง่ตั้ ง การโอนย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครง่ครัด 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบาลอ เป็นไปอย่างโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้   
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใสและเปน็ธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้าย  



 
 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการการบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบาลอ   
6. วิธีการด าเนินการ 
   - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลใน
เทศบาลต าบลบาลอ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบาลอ  

 

********************************************** 

ล าดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ : 
  มาตรการ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานทีต้่องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สรา้งความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไมมี่ข้อผิดพลาด  บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไมเ่ลือกปฏิบัติเสริมสรา้งความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรง่ใสไม่เกิดการทุจริตคอรร์ัปชัน มีกระบวนการท างานที่
โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพรอ่ง 
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้  

3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปรง่ใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบาลอ  



 
 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบาลอ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตลอดปงีบประมาณ 2561-22564 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ  
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองคลังเทศบาลต าบลบาลอ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสรา้งการมีส่วนรว่มของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 

**************************************** 

ล าดับที่ 28 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เนื่องจากเทศบาลต าบลบาลอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดแ้ละการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการที่เทศบาลจะบริหารงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ-จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้



 
 

 

การจัดซื้อ-จัดจ้า ง ให้ส่วนราชการด าเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา ถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสั งคม ภาระตอ่ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะไดร้ับประกอบกัน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ–จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้างตามแผนงาน /โครงการต่างๆ ของเทศบาล ที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 
2553 จ านวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ/วารสาร ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   เทศบาลต าบลบาลอ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้  
     - ประกาศการจัด ซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
     - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ไดแ้ก่ ทาง
เว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ   
   กองคลัง เทศบาลต าบลบาลอ  
 
 
 



 
 

 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  
   - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  
  10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนไดเ้ขา้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน  
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริต ในการจัด-ซื้อจัดจ้าง ได้ 

 

************************************************ 

ล าดับที่ 29 

1. ชื่อโครงการ  
  กิจกรรม อบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจา้งและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปน็ไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ 
ไดร้ับแต่งตั้งให้ท าหนา้ที ่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจา้งและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ในอ านาจหนา้ที่ ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม และเขา้ใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ ในสัญญาเป็นอย่างดี  เพราะ
หากไมเ่ขา้ใจหรือเขา้ใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนในหนา้ที ่ความรับผิดชอบตามอ านาจหนา้ที ่ที่ตนเอง
ไดร้ับการแต่งต้ังให้ท าหนา้ที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรบัผิดชอบทาง
แพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  
  เทศบาลต าบลบาลอ เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการ
เชิญใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจรับงานจา้ง เพ่ือความโปร่งใส จึงไดจ้ัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจา้ง เพ่ือให้ ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจา้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ปฏิบัติหนา้ที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหนา้ที ่ตรวจงานจา้งอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
4. เป้าหมาย 
   คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบาลอ   
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 



 
 

 

  6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบาลอ 
10. ผลลัพธ์   
   คณะกรรมการตรวจการจา้งท าหนา้ที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

****************************************** 

ล าดับที่ 30 

1. ชื่อโครงการ   
  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่จะรับ 
ภารกิจและการจัดบริการให้แกชุ่มชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งทีเ่ทศบาลต าบลบาลอ ไดด้ าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   ดังนั้น เทศบาลต าบลบาลอ จึงไดม้ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเขา้ใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดเ้พ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบาลอและหนว่ยงานอ่ืนที่จัดฝึกอบรม  



 
 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและ
หนว่ยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้รับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี  
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศมนตรี 
  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   งบประมาณใช้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานก าหนด  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 100  
  ผลลัพธ์ 
  - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
   - สมาชิกสภาท้องถิ่นไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
   - การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 

********************************************** 

ล าดับที่ 31 

1. ชื่อโครงการ 
  กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แตถ่ึงแมจ้ะเปน็อิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล การด าเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกตอ้ง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้ เทศบาลต าบลบาลอ มีบรรยากาศการ
ท างานแบบมสี่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรและลดการทุจริต 



 
 

 

  เทศบาลต าบลบาลอ จึงไดด้ าเนิน กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบาลอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้   
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้ใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน  
4. เป้าหมาย 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบาลอ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบาลอ   
6. วิธีการด าเนินงาน 
   6.1 จัดท าคูม่ือ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
   6.2 แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบาลอ   
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้ใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

*********************************************************** 

ล าดับที่ 32 

1. ชื่อโครงการ  
  มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหนา้ที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์ส่วนตัวหรอืผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหนา้ที่ของรัฐมีหนา้ที่ รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหนา้ที่ ที่ได้รบัมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วย



 
 

 

หลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ เกณฑค์ุณภาพ    การ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนว่ยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์  
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบาลอ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ เรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ การ   คอร์
รัปชันได้  
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 

******************************************************* 
 

ล าดับที่ 33 

 
1. ชื่อโครงการ : 
  มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี 
ภารกิจหนา้ที่ ที่ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึง
การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 



 
 

 

ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุง่เน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
   ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกวงการ ไมว่่าจะเป็น วงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลต าบลบาลอ มีภารกิจหนา้ที่ ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหนา้
เจริญรุ่งเรือง โดยการมสี่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเศรษฐกิจที่ดี ในท้องถิ่น 
  ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหนา้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมี องคป์ระกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี เครือข่ายที่ดี ที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิน่ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปดิโอกาสให้ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกจิ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ย ร่วมกับเทศบาลต าบล
บาลอในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า รว่มรับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลบาลอ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย
ด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเขม้แข็ง  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
  3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลบาลอ  
4. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบาลอเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลบาลอ  
5. สถานที่ด าเนินการ 
   ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบาลอ  
6. วิธีด าเนินงาน 
   1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็นเครือขา่ยด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลบาลอ 
   2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องคก์รส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
  3. เปิดโอกาสให้ เครือขา่ยที่ได้รับการแตง่ตั้ง มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบาลอ
ในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า และร่วมรับผิดชอบ รว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือขา่ยในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ  



 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลบาลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
   2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
   3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบาลอ  
  

************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํนกัปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา


