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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้ องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริต ที่ เกิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ าใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าทีโ่ ดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเกี่ย วข้ องเป็น ห่ วงโซ่ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่เ จ ้า หน ้า ที่

เพ ื่อให้ต นเองได ้รับ ส ิท ธ ิใ นการดำเน ิน งานโครงการของภาคร ัฐ รูป แบบของการผูก ขาด ได ้แ ก่ การ ผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย หนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้า ที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณ ธรรม ในสมัย โบราณความซ ื่ออสัต ย์ส ุจริต เป ็นค ุณ ธรรมที่ได้รับ การเน้น เป ็น
พิเ ศษถ ือ ว ่า เป ็น เครื่อ งว ัด ความดี ข องคน แต่ใ นป ั จ จุบ ัน พบว่ า คนมีค วามละอายต ่ อ บาปและเกรงกล ัว บาป
น้ อ ยลง และม ี ค วามเห ็ น แก ่ ต ั ว มากยิ่ ง ข ึ้นมองแต ่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น ที่ ต ั้ ง มากกว ่ า ที่ จ ะยึ ด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสงคม
ไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุ จริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่ องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index–CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่ จ ดโดยองค์ กรเพื่ อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International–IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่ างปี 2555 – 2558 อยู่ ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซี ยนรองจากประเทศสิ งคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล ำดั บ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท้ อนให้ เห็ นว ่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุ จริต ไม่ ว ่า จะเป ็น การเป ็น ประเทศภาคีภ ายใต ้ อ นุส ั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่า ด ้ ว ยการต่อ ต ้า นการทุจ ริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ. 2546 กา ร จัด ตั ้ง อ งค์ก รตา มร ัฐ ธรรม นูญ
โดยเฉพาะอย ่า งยิ่งคณะกรรมการป้องก ันปราบปรามการท ุจ ริต แห ่งชาต ิได้จ ัด ทำยุท ธศาสตร์ช าติว่ าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอย
ลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม
ซึ่งเป ็น ส ังคมท ี่ตั ้งอยู ่บ นพ ื้น ฐานความส ัม พ ัน ธ์แ นวดิ ่ง (Vertical Relation) หรืออ ีก น ัย หนึ ่งค ือ พ ื้น ฐานของสังคม
อุป ถ ัม ภ์ที่ท ำให ้ส ังคมไทยย ึดติด กับ การช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล กัน โดยเฉพาะในหมู่ญ าติพี่น้อ งและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติ ดความสบาย ยกย ่องคนท ี่มีเงิน และมีอำนาจ คนไทยบางส ่วน มองว ่าการทุจร ิต
คอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสงคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล ่าวได้ว ่าเป็น

ส่ว นหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล ้วผนวกกับ ปัจจัย ทางด ้านการทำงานท ี่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส ่วนไว ้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้ างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันย ุท ธศาสตร์ช าติว ่าด้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบ ับที่ 3 เร ิ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ ท ี่
ประชาชนไม่เ พ ิก เฉยต ่อ การทุ จ ริต ทุก รูป แบบ โดยได้รับ ความร ่ว มมื อ จากฝ ่า ยการเมือ ง หน่ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกีย รต ิภูมิใ นด้ า นความโปร่งใสทัด เทีย มนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิ ส ัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาต ิ ต้ า นทุ จ ร ิ ต ” ม ี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยไดรั บ การประเมิ น ดั ช น ี ก ารรั บ ร ู้ ก ารท ุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะส ูง
ข ้น ได้ นั้น การบริห ารงานภาครัฐ ต้ อ งมี ร ะดับ ธรรมาภิบ าลที ่ ส ู ง ข ึ้น เจ้า หน ้ า ที่ข องร ัฐ และประชาชนต้ อ งมี
พฤติก รรมแตกต ่า งจากที่เป ็นอย ู่ใ นป ัจ จ ุบัน ไม่ใ ช้ต ำแหน่งหน้า ที่ใ นทางทุจ ริต ประพฤต ิมิช อบ โดยได้ก ำหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดัง น ั้นเพื่ อ ให้ ก ารดำเน ิ น การขั บ เคลื่ อ นด ้ า นการป ้ อ งก ั น และปราบปรามการท ุ จ ริ ต บั ง เกิ ด ผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพ ื่อ ยกระด ับ เจตจำนงทางการเม ือ งในการต่ อ ต ้า นการทุ จ ร ิต ของผู้ บ ร ิห ารองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพ ื่อให ้การบริหารราชการขององค ์กรปกครองส ่ว นท ้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 ) เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะบ บก ล ไ กม า ต ร ก า รร ว ม ถึง เ ค รื อข่า ย ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข ้า ราชการฝ่า ยการเม ือ งข ้า ราชการฝ่า ยบร ิห าร บุคลากรขององค ์กรปกครองส ่ว นท ้อ งถิ่น รวมถ ึง
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ม ี จิ ต สานึ ก และความตระหนั ก ในการปฏ ิ บ ั ติ ห น้ า ท ี่ ร าชการให้ บั ง เก ิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชนท ้อ งถิ่นปราศจากการก่อให้เ กิด ข ้อ สงสัย ในการประพฤติป ฏิบัติตามมาตรการจริย ธรรม การขัด กัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ส นับ สนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้า มามีส ่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์ก รปกครองสวนทองถ ิ่น มีแ ผนงานทมประส ิท ธ ิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้า ราชการฝ่า ยการเม ือง ข ้า ราชการฝ่า ยบร ิห าร บ ุค ลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถ ิ่น รวมถ ึง
ประชาชนในท ้องถิ่น มีจ ิต สำนึกร ัก ท ้อ งถิ่นของตนเอง อัน จะนำมาซึ่งการสร้า งค่า น ิย ม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้า นการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุธ รรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบ าลรวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สามารถบร ิห ารราชการเป ็น ไปตามหลัก บร ิห ารกิจ การบ ้า นเมือ งที ่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนรวมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทาร่วมตัดสินใจรวมถึงร่ว มตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพ ัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ่า ยในการตรวจสอบการปฏิบ ัติร าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป ้ อ งก ั น การทุ จ ร ิต อ ั น จะส ่ ง ผลให้ ป ระชาชนในท ้อ งถิ่ น เกิ ด ความภาคภ ู มิ ใ จและให้ค วามร่ ว มมื อ กัน เป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕61– ๒๕๖4)
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 1
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมื องฝ่ายบริหาร
ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ยสภา
ท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ยป ระจ าข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 ส ร้ า งจิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความ ตระห นั กใน การป ฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจหน้ าที่ ให้ มั น
เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
1.1.2 สร้ า งจิ ต ส านึ กแล ะ
ความตระหนั ก ในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
1.1 .3 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
ความตระหนักที่จะไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.กิจกรรมให้ความรู้ในการบริหารงานตาม
ไม่ใช้
หลักธรรมมาภิบาล
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.กิจกรรม ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม
ไม่ใช้
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานใน งบประมาณ
องค์กร

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.กิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์กร

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่1

1.2 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนั ก แก่ ป ระชาชนทุ ก ภาค
ส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้ า งจิ ต ส านึ กแล ะ
ความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
1.2.2 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
ค วาม ต ระ ห นั ก ใน ก ารรั ก ษ า
ประโยชน์ สาธารณะ
1.2.3 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
รวม

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรูด้ ้าน
การต่อต้านการทุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

50,000

50,000

50,000

50,000

3.โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้

3,000

3,000

3,000

3,000

2.มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรูด้ ้าน
การต่อต้านการทุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

3.มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัตติ นอัน
เป็นจิตสาธารณะ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.มาตรการ “โตไปไม่โกง”

4 มาตรการ 3 กิจกรรม 2 โครงการ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่2
การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2.1.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้ า งความโปร่ งใสใน
การบริ ห ารงานบุ ค คลให้ เป็ น ไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต า แ ห น่ งเงิ น เดื อ น แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน
2.2.2 สร้ า งความโปร่ งใสใน
การบริ ห ารการเงิ น งบประมาณ
การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพ ย์ สิน ของราชการ โดยยึ ดถื อ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ทะเบี ย น กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเคร่งครัด

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.มาตรการ ประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ไม่ใช้
ทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น งบประมาณ
ท้องถิ่น

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผุ้
รับบริการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.กิ จ กรรมการใช้ บั ต รคิ ว ในการติ ด ต่ อ
ไม่ใช้
ราชการ
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

5 มาตรการ จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านตาม
ไม่ใช้
ภารกิจของเทศบาล
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.3 สร้ า งความโปร่ งใสใน
หารให้ บ ริ ก ารสาธารณะ/บริก าร
ประชานเพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจ
แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกันโดย
ที่ไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
และใช้ อ านาจหน้ า ที่ ให้ เป็ น ไป
ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ กรรม
บ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ 1.กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้ น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เวล า ก า ร
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท า
ก า ร แ ล ะ ใน ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศของ อปท.

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3.2 มี การกระจายอานาจ
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง
อนุญ าต อนุมั ติ ปฏิ บั ติราชการ
แทนหรื อ การด าเนิ น การอื่ น ใด
ของผู้มีอานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2 .4 ก า ร เชิ ด ชู เกี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
กิ จ กรรม การประพฤติ ป ฏิ บั ติ
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 ยกย่ องเชิด ชู เกีย รติ ที่
ด ารงตนตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.มาตรการ การมอบอานาจในการอนุมัติ
อนุญาต ของนายกเทศมนตรี

1.โครงการ หนูน้อยคนเก่ง
2.มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัตติ นอันเป็น
จิตสาธารณะ

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

17,450

17,450

17,450

17,450

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่2

2.5 มาตรการจั ด การในกรณี ได้
ทราบหรื อ รั บ แจ้ ง หรื อ ตรวจสอบ
พบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ร าชการดั ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร กิ จ ก ร ร ม
บ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีก ารให้ค วามร่วมมื อกั บ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่
ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลการ
ปฏิบัติราชการของอปท.
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุ คลากรใน อปท.ที่ ปฏิบั ติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
รวม

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.มาตรการ จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริ าชการของเทศบาล

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.มาตรการ การดาเนินงานศูนย์รบั เรื่อง
ร้องทุกข์เทศบาลตาบลบาลอ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

8 มาตรการ 4 กิจกรรม 2 โครงการ

หมายเหตุ

มิติ
มิติที่ 3
การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่ าวสารในช่ อ งทางที่ เป็ นการ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ทุก
ขั้นตอน
3.1.1 จั ด ให้ มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล 1. มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ใช้
ข่ า วสารตามกฎหมายว่ า ดั ว ย
งบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมู ล 2.มาตรการ จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ไม่ใช้
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน ข่าวสารของเทศบาล
งบประมาณ
บุค คล การบริห ารงบประมาณ
ก า ร เงิ น ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ
การคานวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏิ บั ติ งาน เป็ น ไปตาม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ก ฎหมาย
ระเบียบกฎข้อบังคับที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.มาตรการ แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบเกีย่ วกับ
เรื่องร้องเรียน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.มาตรการ ดาเนินงานศูนย์รับเรือ่ งราวร้อง
ทุกข์

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.3. มี ก ารปิ ด ประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ที่ เป็ น
ประโยชน์กับส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน
3.2 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
การรั บ และตอบสนองเรื่ อ ง
ร้ อ ง เรี ย น /ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน
3.2.1 มี ก ระบวนการรับ ฟั ง
ความคิด เห็ นของประชาชน ใน
การดาเนินกิจกรรมตามอานาจ
หน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจกรรมที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามั ย
ของประชาชนในท้องถิ่น
3 .2 .2 มี ช่ อ ง ท า ง ใ ห้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น สามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวก

หมายเหตุ

มิติ

มิติที่4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2.3 มี รายงานหรือ แจ้ ง
เป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ให้
ประชาชนผู้ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์
ได้ ท ร าบ ถึ งก า รได้ รั บ เรื่ อ ง
ร ะ ย ะ เว ล า แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมบริ ห ารกิ จ กรรมของ
อปท.
3 .3 .1 ด า เนิ น ก า ร ให้ 1.โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด ท า
งบประมาณ
2.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
3.3.2 การด าเนิ น การให้ และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดหาพัสดุ
3 .3 .3 ด า เนิ น ก า ร ให้
ประชาชนมีส่ วนร่วมตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวม
5 มาตรการ 2 โครงการ

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 4
การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
อปท.

4.1 มี ก ารจั ด วางระบบและ
รายงานการควบคุ ม ภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
4 .1 .1 มี การจั ด ท าแ ล ะ
รายงานการจัดทาระบบควบคุม
ภายในให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระ บ 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
แผนการปรั บ ปรุ ง หรื อ บริ ห าร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรั บ ปรุ ง ควบคุ ม ภายในให้ ผู้
กากับดูแล

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.กิจกรรม การจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กิจกรรม

2.มาตรการ ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กร

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4 .2 การส นั บ ส นุ นให้ ภ าค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ห รื อ การบริ ห าร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.2.1. ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแล
การบริ ห ารบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การ
บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง โ อ น ย้ า ย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2. ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ
จ่ า ยเงิ น การหาประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.มาตรการ การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่ งเสริ ม บทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่ งเสริม และพั ฒ นา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียนที่เกี่ยวข้อได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่ งเสริ ม สมาชิ ก สภา
ท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ท บ าท ในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ า ยบริ ห ารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ก าหนดไว้ โ ดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริ ม พลั งการมี ส่ วนร่ วม
ของชุมชน(Community)และ
บู ร ณ าการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บู ร ณาการทุ ก ภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

มิติที่4

รวม

ปี ๒๕๖1

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

ปี ๒๕๖4

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

1.มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
5 มาตรการ 3 กิจกรรม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโ ครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนา ไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์
วิกฤติ ปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะ
ทาให้ปญ
ั หาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่วา่ จะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม อย่างเข้มงวดจริงจัง
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทย ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วย
ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนา หลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บน
ความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือก นา
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของท้องถิ่น เทศบาลตาบลบาลอ จึงจัดทากิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การนาหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ของงาน
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใชในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรในองค์กร สามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงงานกิจกรรม เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมงาน
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากิจกรรมตาม กาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรในองค์กร สามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใชในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ 2
1. ชือ่ โครงการ:
กิจกรรม ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานในองค์กร
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้ าราชการ หรือเจ้ าหนาที่ของรัฐแต่ ล ะ
ประเภท โดยให้ มี ก ลไกและระบบในการบั งคั บ ใช้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประกอบกั บ ประกาศประมวล
จริยธรรม ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้ องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และต่ อ สั งคม ซึ่งถ้ าบุ คลากรทุ ก คนที่ ท างานร่ ว มกัน มี คุณ ธรรมและจริย ธรรมประจาใจของตนเองแล้ ว การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไว้ วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ และเพื่อเป็นการ
เตรียมความ พร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ทองถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่ อ เป็ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ราชการตามอ านาจหน้ าที่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกัน แห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลบาลอ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลบาลอ เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัตโิ ดยยึดมั่น ตามหลักประมวลจริยธรรม
******************************************************

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์กร
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รูตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง
สถานการณ์ ที่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ แ ละมี ก ารใช้ อิ ท ธิพ ลตามอ านาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่ วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่ อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึ งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัว
เงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ก็ ได้ อาทิ ก ารแต่ งตั้ งพรรคพวกเข้ า ไปด ารงต าแหน่ งในองค์ ก รต่ างๆ ทั้ งในหน่ ว ยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ รั บ สั ม ปทานหรื อ ผลประโยชน์ จ ากทางราชการโดยมิ ช อบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในทุกปีงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงาน ควรมี
การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลตาบลบาลอ จึงได้จัดกิจกรรม อบรมให้ ความรู้ เรื่องประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
องค์กร ขึ้น เพื่อป้องกัน การทุจริตในการปฏิบั ติราชการ และจัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการ
ประชุ มผู้ บ ริ ห ารกับ พนั ก งานเทศบาล เพื่ อให้ พ นั ก งานทุ กคนท างานโดยยึด ถือ ระเบี ยบ กฎหมาย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับ ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กร เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบาลอ
3.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ข้ า ราชการและเจ้ าหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลบาลอมี จิ ต ส านึ ก ค่ านิ ย ม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอน
6.2 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
พนักงานในองค์กร มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
************************************************
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นาไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่2 “ยกระดับเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความร่วมมือจากฝ่ายการเมื องหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รั บ รู้ ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 50 ใน ปี พ.ศ. 2564 ดั งนั้ น
เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น เทศบาลตาบลบาลอจึงได้กาหนด
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่ อสร้ างจิ ต ส านึ กและความตระหนัก ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปเผยแพร่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรูเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
*****************************************
ลาดับที่ 5
ชื่อโครงการ
โครงการ รณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
หลักการและเหตุผล
การชะล้ างพั งทลายของดิ น เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ อย่ างหนึ่ งของประเทศมี ผ ลต่ อ ความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความ
จาเป็น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดาริ ให้ มีการนาหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดิน
ตรงๆ เป็ น แผง และง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งทรงให้ ความส าคัญ กับ ป่าไม้และแหล่ งน้า โดยพระราชทาน
พระราชดาริให้ช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ ในการนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมราลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทั้งเป็นการปลูกจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
ดินและทรัพยากรป่าไม้ จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนในตาบลบาลอร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก ตามแนว
พระราชด าริ องค์ ส มเด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และพระราชเสาวนี ย์ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตาบลบาลอ จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขึ้น เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้
ระบบนิเวศน์ สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯ ถวาย
ในโอกาสมหามงคล
วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องการจัดทาโครงการ
2. นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและแต่งตั้งคณะทางาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลบาลอ จานวน ๓๐๐ คน
งบประมาณ
งบประมาณ ๑๐0,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลบาลอ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้ระบบ
นิเวศน์ สนองพระราชเสาวนีย์ในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรดินและทรัพยากรป่าไม้
2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสมหามงคล
********************************************

ลาดับที่ 6
ชื่อโครงการ
โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้
หลักการและเหตุผล
ผัก หมายถึง พืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากใบ ราก ดอก หัว หรือลาตันเป็นอาหาร ผักที่นามาใช้เป็น
อาหารนี้สามารถรับประทานสด ๆ หรือทาให้สุก เช่น แกง ต้ม นึ่ง ตุ๋น เป็นต้น พืชผักเป็นอาหารที่คนต้อง
รับประทานอยู่เป็นประจา บางบ้านนิยมปลูกพืชผักไว้สาหรับรับประทานเอง เพราะนอกจากจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวแล้ว ยังทาให้ได้รับประทานผักที่ใหม่ สดและปลอดสารพิษ พืชผักที่ปลูกสาหรับ
รับประทานเองที่บ้าน หรือตามลักษณะที่กล่าวเรียกว่า พืชผักสวนครัว
การปลูกผักสวนครัวทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเรียนรู้ได้จากโรงเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนอนุบาลตาบลบาลอจึงเลือกจัดทาโครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกิน
ได้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินชีวิต ด้วยการ
พึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการปลูกผัก และเพื่อให้นักเรียนได้บริโภคผักที่
ใหม่ สดและปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลินในการใช้เวลาร่วมกัน มีความอดทน รอคอย
สามัคคีในการช่วยปลูกและช่วยกันดูแลผักสวนครัว นับเป็นการปลูกจิตสานึกต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีค่า
ยิ่ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต ด้วยการ
พึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการปลูกผัก และมีผักที่ใหม่ สดและปลอดสารพิษไว้รับประทาน
เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๓. เพื่อให้ นักเรียนมีความอดทน รอคอย สามัคคี และใช้เวลาร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์
วิธีการดาเนินงาน
๑. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการผักสวนครัวริมรั้วกินได้
๒. ใหัความรู้เกี่ยวกับผักสวนครัวและวิธีการปลูกผัก
๓. นักเรียนนาความรู้และนาเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวทดลองปลูกที่บริเวณโรงเรียน
๔. ติดตาม ประเมินผล และบันทึกผล
เป้าหมาย
๑. นักเรียนเรียนรู้วิธีการปลูกผักและมีผักที่ใหม่ สดและปลอดสารพิษไว้รับประทานเพื่อสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง
๒. นักเรียนมีความอดทนรอคอยสามัคคีและใช้เวลาร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

งบประมาณ
งบประมาณ 3,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี(ปีงบประมาณ 2561-2564)
สถานที่ดาเนินการ
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
การติดตามประเมินผล
๑. บันทึกผลการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง
๒. บันทึกความสนใจของนักเรียนในห้องเรียนที่มีต่อกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพา
ตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
๒. นั กเรี ยนสามารถเรี ยนรู้วิธีการปลู กผั ก และมีผั กที่ใหม่ สดและปลอดสารพิ ษ ไว้รับ ประทานเพื่ อ
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๓. นักเรียนมีความอดทน รอคอย สามัคคี และใช้เวลาร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
**************************************************
ลาดับที่ 7
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “โตไปไมโกง”
2.หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 รับ ทราบสรุป มติ และข้ อสั่ งการในการประชุ ม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในโครงสร้างส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียนใน
สั งกั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และโรงเรี ย นในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อเป็ น การปลู ก ฝั งค่ านิ ย ม
จิตสานึก ให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี รักความถูกต้องและความเป็นธรรม เป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับ และรังเกียจพฤติกรรมทุจริต และการโกงทุกรูปแบบ
ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ข้างต้นเทศบาลตาบลบาลอจึงได้จัด มาตรการ
โตไปไม่โกงขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 นากิจกรรมในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้เดิม ของโรงเรียนอนุบาล
สังกัดเทศบาลตาบลบาลอ เช่น หน่วยพลังงานใกล้ตัว, หน่วยพลังงานรอบตัวเรา, หน่วยการเดินทาง เป็นต้น
5.2 วัดและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามมาตรการ “โตไปไม่โกง”
6. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลตาบลบาลอ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้ มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูป
แบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
**************************************************

ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนอันเป็นจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี ส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้ านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจรวม เป็นแกนนาใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
เทศบาลตาบลบาลอ จึงจัดทา มาตรการ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนอันเป็นจิตสาธารณะ เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีขวัญ กาลังใจ และมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้ดาเนินการ อย่างต่อเนื่องให้สังคม
ได้รับรู้
3.2 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ทางเทศบาลได้จัดทาขึ้น อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสานึกให้บุคคลอื่นๆ ได้มีความตระหนักในเรื่องจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลบาลอ
5. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกบุคคล ผู้ปฏิบัติตนอันเป็นจิตสาธารณะ ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดทากิจกรรมที่เป็น
การช่วยเหลือสังคม และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
6.2 ประกาศเชิดชูเกีย รติ ผู้ป ฏิบั ติตนอันป็นจิตสาธารณะ ให้ สังคมได้รับรู้ โดยวีการปิดประกาศ ณ
เทศบาลตาบลบาลอ และแหล่งชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับสังคม
**********************************************

ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว 3
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ที่ใช้ อยู่ เป็ น ฉบั บ ที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็ น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
รวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ ของชาติและ
ประชาชนเพื่ อให้ ป ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยไดรับการ
ประเมิน ดัชนี การรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้ องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้ าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบโดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปองกัน การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุงเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒ นาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สวนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทา
ได้เท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี
คาครหาที่ ได้ ส ร้ างความขมขื่ น ใจให้ แก่ คนทางานในองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นมาเป็ น เวลาช้ านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปั จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทางานราชการส่ วนท้องถิ่นสวนให้ เหือดหายไป และหากจะว่ ากันไป
แล้วเรื่องในทานองเดีย วกัน นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่ าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆจึงมีโอกาส
หรือความเป็ นไปได้สูงที่คนทางานในท้ องถิ่น อาจต้ องถูกครหาในเรื่องการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบมากกว่ า
แม้ ว่ าโอกาสหรื อช่ องทางที่ ค นท างานในท้ องถิ่น จะใช้ อ านาจให้ ออกนอกลู่ น อกทาง จะมีได้ ไม่ มากเท่ ากับ ที่
คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิด จากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสวนทอง

ถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น บริห ารงานด้ วยความโปร่ งใส มีความเข้ม แข็งในการบริห ารราชการตามหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่ างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อสภาฯและพนักงาน ในการประชุมสภาและประชุมประจาเดือนของพนักงาน
6.2 ปิดประกาศแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร ในที่สาธารณชน ในเขตพื้นที่ตาบลบาลอ
6.2 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตังชี้วัด /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบาลอ เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้ มีศักย์ภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็ นปัจจัย สาคัญ ในการพัฒ นางานใหมีคุณ ภาพ จะต้ องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่ โปร่ งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้ านการพั ฒ นาระบบ
บริห ารให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ า ย ที่ ก าหนดให้ ก าร
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร กิจการ บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ที่ กาหนดให้ การ บริห าร กิจ การ บ้ านเมืองที่ดีนั้ น ต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ยะลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มี มาตรการ สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติร าชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้ มีประสิทธิภาพได้คนดี
คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พืน้ ทีด่ าเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่อง การบรรจุ แต่ งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินก าร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตังชี้วัด /ผลลัพธ์
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติ งานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
************************************
ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้ มีการ
บริ ห ารราชการอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ งภารกิ จ ของรัฐ และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด กั บ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัด ซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลบาลอ
********************************************
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ จ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบาลอ มีหน้าที่ใน การจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
คานึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อ-จัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้
บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดยะลา ที่แจ้งให้เทศบาลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดในการประเมินผล การปฏิบัติราชการ มิตดิ ้าน
คุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้น มา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 หน่วยงานรับจ้าง ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่
กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบาลอ

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จานวน 1 เล่ม
10.2 ตัวชี้วัด
- ประชาชนผู้รบั บริการมีความพึงพอใจไม่ตา่ กว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
*************************************************
ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ
กิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบาลอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าทีต่ ้องทาอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่อง มาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิด ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผล
ต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดังนั้น เทศบาลตาบลบาลอ ได้มงุ่ เน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ และเกิดความคุ้มค่าสุงสุด
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมิน ผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการ อย่าง
มีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ไช้งบประมาณเบิกจ่าย
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
- มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด ให้มี
การรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคลองกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปี ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิจ ขององค์กรมีป ระสิ ทธิภ าพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ งานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ ต่ากว่าปี ที่ผ่ านมา
เทศบาลตาบลบาลอจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุง กระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒ นาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลบาลอให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลบาลอ
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบาลอ
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโ ดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรี มอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลบาลอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
***************************************
ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ
มาตรการ มอบอานาจในการอนุมัติ อนุญาต ของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบาลอเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมาย

ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และฝ่ายผู้บริหารไม่มี
การกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
สานักกอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่ าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลใหระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่ ก าหนดให้ การปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ าที่ ข องเทศบาล ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็ น
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า ตามพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2)เตรส ที่กาหนดให้ นายกเทศมนตรี มีอานาจ
หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรัส กาหนดให้นายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรี มีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรีที่
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ในการสั่ ง หรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการของนายกเทศมนตรี ไ ด้ มาตรา 48 เอกู น วี ส ติ ก าหนดให้
ปลัดเทศบาลเป็ นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้ างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือ
ตามที่ น ายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวัด ยะลา เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดยะลา
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั กการบริห ารกิ จการบ้ านเมือ งที่ ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้น ตอนการให้ บริการและไม่ สร้ างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี ความยุ่ งยากจึงจาเป็ นต้ องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่ง มอบอานาจ อนุมัติ อนุญาตของนายกเทศมนตรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบอานาจ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตังชี้วัด /ผลลัพธ์
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
****************************************
ลาดับที่ 16
ชื่อโครงการ
โครงการ หนูน้อยคนเก่ง
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และคนพิการ สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2554 ส่งเสริมและให้ความสาคัญถึงคุณค่าของเด็กที่มีบทบาทต่อสั งคม กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทอัน
สาคัญของตนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้ ผู้ปกครองและประชาชนในตาบลบาลอได้ตระหนักถึง
ความสาคัญ ในการปกครองเลี้ ยงดูอบรมสั่ งสอนลู กหลาน การอบรมเลี้ ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะทาให้ เด็กได้ รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานที่ ๑๐ คือ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและ
ผู้อื่น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มาตรฐานที่ ๑1 คือ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑1.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพราะเด็กจะเป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต
การจัดโครงการหนูน้อยคนเก่งจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีความรู้ ความสามารถและ
สร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย เทศบาลตาบลบาลอได้ ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กรวมถึงให้เด็ก
ตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติ จึงได้จัดทาโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจาปีงบประมาณ ๒๕60 ขึ้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
๒. เพื่อให้เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสาคัญของตนเอง
5. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานและความสามารถของลูกหลาน
เป้าหมาย
เชิงประมาณ
เด็กนักเรียนระดับบริบาล จานวน ๖1 คน และนักเรียนระดับอนุบาล จานวน ๑11 คน
เชิงคุณภาพ
๑. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
๒. เด็กได้ร่วมทากิจกรรมทาให้เด็กมีความสามัคคีและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
วิธีดาเนินการ
๑. ประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการจัดโครงการหนูน้อยคนเก่ง
๒. นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและแต่งตั้งคณะทางาน
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการดาเนินการ
๑. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน
๒. กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรคัดเลือก “เด็กดีศรีบาลอ” และ “นักเรียนเรียนดี”
งบประมาณ
งบประมาณ 17,450 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม ของทุกปี
สถานที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบาลอและโรงเรียนอนุบาลตาบลบาลอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของเด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
๒. เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
๓. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
๔. เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสาคัญของตนเอง
5. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานและความสามารถของลูกหลาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลบาลอ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบาลอและโรงเรียนอนุบาลตาบลบาลอ

ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมิน ที่ ค านึ งถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ น หลั ก รวมถึ ง
ข้อเท็จ จริงของการทุ จ ริตที่ เกิดขึ้น ภายในหน่ วยงานของภาครัฐ สาเหตุ ส่ ว นมากเกิดจากการดาเนิน งานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒ นธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบาลอ จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จั ด ท าข้ อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ร าชการของทุ ก ส่ ว นราชการระหว่ า งส่ ว นราชการกั บ ผู้ บ ริ ห าร
ท้ องถิ่ น ที่ มี ดั ช นี ในการประเมิน การปฏิ บั ติ ราชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พรอมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
***********************************************************
ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ :
กิจ กรรม ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ได้ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ เพื่ อ การตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบาลอ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลบาลอให้ ความร่ วมมื อกับหน่ว ยตรวจสอบที่ ได้ดาเนิน การตามอานาจหน้ าที่ เพื่ อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบาลอ เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่
จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลบาลอเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ช่ ว ยป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งานที่ ผิ ด พลาดและลดความเสี ย หาย ที่ อ าจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว เทศบาล
ตาบลบาลอ ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย เพื่อความโปร่งในในการปฏบัติหน้าที่ขององค์กร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เทศบาลตาบลบาลอ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อ
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบาลอ
- ปฏิบัติตามขอทักท้วงฯ ตามระเบียบฯภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใชสอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่ายเทศบาลตาบลบาลอตาบลบาลอ

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลบาลอมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลบาลอมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
***************************************
ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบำลอ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตำบลบำลอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็น สาคัญ ดังนั้น เพื่ อให้ การดาเนินงานด้านบริการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลบำลอ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพือ่ ไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตำบลบำลอ
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้ บ ริก ารรั บ เรื่ องร้อ งเรี ย น/ร้ องทุ ก ข์ จากประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ได้ รับ ความเดื อดร้ อนราคาญหรื อ ผู้ มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนิ นการแล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวั ง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่ างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้ บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)

7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบำลอ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มี ส ถิติ จ านวนเรื่ องร้ องทุ ก ข์/ร้ อ งเรี ย นประจาสั ป ดาห์ /ประจาเดื อ นท าให้ เห็ น ว่ าประชาชนได้ มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่ มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตำบลบำลอ
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
***************************************
ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่แผนงานโครงการและอื่นๆ ดังนั้นเทศบาลตาบลบาลอจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลบาลอ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี - แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
- เรื่องอื่นๆ ที่สาคัญ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตาบลบาลอ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
****************************************
ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบาลอ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่แผนงานโครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตาบลบาลอ จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลบาลอ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจาสานักงานเทศบาลตาบลบาลอ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูน ย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้ บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ /เว็บบอร์ด/
- ช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
*******************************************
ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ
โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่ งเสริมสนับสนุ นให้ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า
ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตาบลบาลอได้ดาเนินการจัดโครงการประชุ มประชาคมแผนชุมชน เพื่อนามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบลบาลอ รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไป
เทศบาลตาบลบาลอ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจาปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่ อ ฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มแก้ ปั ญ หา และส่ งเสริม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม
3.6 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 7 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบล
บาลอ สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ไดรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต การปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลบาลอ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลบาลอ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบาลอขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบาลอ
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบาลอ
ให้ ผู้รับ บริการผู้ มีส่ วนได้เสี ยคู่สัญ ญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ และขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบล
บาลอ ตามคู่มื อด าเนิ น การเรื่ องร้ องเรี ย นของเทศบาลต าบลบาลอ โดยปฏิบั ติ ตามขั้ นตอนการปฏิบั ติ งานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรม จัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติ ถูกต้องและเป็นไปตามที่ ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลบาลอจึงได้ มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลบาลอ
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายกเทศมนตรีทราบ ตามแบบที่ระเบียบฯ
กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง ในเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลบาลอ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้ เทศบาลตาบลบาลอในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแล อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
การดาเนินการ จัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี และจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการ เพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
ภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลบาลอ (ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลบาลอนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลบาลอรายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลบาลอ
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลบาลอประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่า มีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและทุกส่วนราชการ ในเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
***************************************************
ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตาบล
บาลอ จึงได้ กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ ง การโอนย้าย
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลบาลอ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้าย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีการดาเนินการ
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลใน
เทศบาลตาบลบาลอ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลบาลอ
**********************************************
ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานทีต่ ้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการทางานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบาลอ

5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบาลอ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561-22564 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตาบลบาลอ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
****************************************
ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลบาลอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นการที่เทศบาลจะบริห ารงาน ให้ มี
ประสิทธิภ าพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ ประชาชนจะต้ องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
50 วรรคท้ าย ที่ ก าหนดให้ ก ารปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ-จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้

การจัดซื้อ-จัดจ้า ง ให้ส่วนราชการดาเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา ถึงประโยชน์ และผลเสีย
ทางสั งคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ–จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้างตามแผนงาน /โครงการต่างๆ ของเทศบาล ที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ/วารสาร ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูล กระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัด ซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลบาลอ

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริต ในการจัด-ซื้อจัดจ้าง ได้
************************************************
ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม อบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในอานาจหน้าที่ ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ ที่ตนเอง
ได้รับการแต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทาง
แพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลตาบลบาลอ เห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการ
เชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพื่อให้ ผู้ทไี่ ด้รับแต่งตั้ง ให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลบาลอ
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
******************************************
ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สาคัญประการหนึ่งทีเ่ ทศบาลตาบลบาลอ ได้ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลบาลอ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอและหน่วยงานอื่นที่จัดฝึกอบรม

6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศมนตรี
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณใช้ตามหลักสูตรที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานกาหนด
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอ ได้รับการฝึกอบรม จานวน ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
- สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
- สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
- การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
**********************************************
ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล การดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้ เทศบาลตาบลบาลอ มีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรและลดการทุจริต

เทศบาลตาบลบาลอ จึงได้ดาเนิน กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบาลอ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคูม่ ือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินงานต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
***********************************************************
ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ
มาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม
หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทา
คอร์รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ เกณฑ์คุณภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลบาลอ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ การ คอร์
รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล
*******************************************************
ลาดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ ที่ตอ้ งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุง่ เน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น วงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึง่ เทศบาลตาบลบาลอ มีภารกิจหน้าที่ ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเศรษฐกิจที่ดี ในท้องถิ่น
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมี องค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี เครือข่ายที่ดี ที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิน่ จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตาบล
บาลอในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบาลอ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลบาลอ
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลบาลอเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลบาลอ
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบาลอ
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลบาลอ
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กรส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้ เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลบาลอ
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบาลอ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลบาลอ
**************************************************

