
 

Anti-Corruption Action Plan Manual 

งานนิติการ  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  
ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลม  

 

แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

พ.ศ.2566-2570 



ค ำน ำ  
 
   การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส าหรับเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2566-2570) มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นกรอบและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และสามารถน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานป้องกัน
การทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านแหลมให้มีความโปร่งใส
ความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
การท างานของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
  เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นที่ (21) 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  

แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2563-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  โดยน าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นกลไกการ
พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับเทศบาลต าบลบ้านแหลม  รวมถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย 4 มิติ ดังต่อไปนี้ 
 

  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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บทนํา 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์ สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบที่ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให้คนในปจัจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  บุคคล
เหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่  
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

 

วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. เทศบาลมีการสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆของเทศบาล

อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
2. เทศบาลมีช่องทางในการแจ้งข่าวสารการทุจริตที่หลากหลาย เช่น ตู้แสดงความคิดเห็นหน้า

เทศบาล เว็บบอร์ดของเทศบาล เฟสบุ๊คของเทศบาล  ร้องเรียนหน้าเว็บไซด์ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม เป็นต้น 
3. เทศบาลจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคมระดับชุมชน 

ประชาคมระดับตําบล และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการต่าง ๆของเทศบาล 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรของเทศบาลยังขาดความเอาใจใส่ในการศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน   
2. ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรทําให้เกิดความเกรงใจ ความเกรงกลัวอิทธิพล ที่จะปฏิเสธหรือคัดค้าน

การกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม จริยธรรม 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. ช่องว่างของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้

ดุลยพินิจ 
2. ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
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อุปสรรค (Threats) 
1. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
2. เกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฯลฯ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ.2580 กล่าวคือ”ประเทศ
ไทยมีความม่ังคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  ทั้ง
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัด
ไว้ว่าในปี พ.ศ.2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index – 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และหรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)  

ประกอบกับพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
7,850 แห่ง อันเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่ว
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ทั้งประเทศ  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว  ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. มุ่งส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บังเกิดผล มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ เป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนําไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้พัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับเทศบาลตําบลบ้านแหลม (พ.ศ.2566-2570)  ซึ่งได้ตระหนักและให้
ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับเทศบาลตําบล
บ้านแหลม (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
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5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

มติทิี ่1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
1.1 การเสริมสร้างจิต 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ส านึกและความตระหนัก ในการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าที่และ

แก่บคุลากรทั้งข้าราชการ การประพฤตตินตามประมวลจริยธรรม

การเมืองฝ่ายบริหาร 1. โครงการกิจกรรม 5 ส 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

ข้าราชการการเมืองฝ่าย

สภาท้องถ่ิน และฝ่าย 2. โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประจ าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 3. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติ

ในการเป็นผู้ให้บริการท่ีดี

4. โครงการเพิ่มความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล - 10,000 - 10,000 -

ในการพัฒนาภาวะผู้น า

1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่กระท าการอันเปน็การขัด

กันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์

ทับซ้อน

1.โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 - 10,000 - -

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการน าไปสู่การ

ประพฤติปฏิบัติและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ

ปฎิบัติราชการ

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือ

สัตย์สุจริตและการตอ่ตา้นการทุจริต

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบ้านแหลม

ส่วนที่ 2
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

มติทิี ่1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
1.2 การเสริมสร้างจิต 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ส านึกและความตระหนัก ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผล

แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ในท้องถ่ิน 1. โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ 15,000 - 15,000 - 15,000

เสน่ห์เมืองบ้านแหลม

2. โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

(Big Cleaning Day ) บ าเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

พนักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม

3. โครงการทบทวนความรู้และแนวทาง 10,000 - 10,000 - 10,000

การเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน

4. โครงการค้นหาจุดเส่ียงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน  า  ภัย

จากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

5. โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ผู้ประกอบการค้าอาหาร

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

คุ้มครองเด็ก

7. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

แม่น  าเพชรบุรี

8. โครงการรักษาความสะอาดแม่น  าเพชรบุรี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

9. โครงการผ้าป่าขยะ 3,000 3,000 4,000 3,000 4,000
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

10. โครงการรักษ์บ้านแหลมลดก๊าซเรือนกระจก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

11. โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

12. โครงการประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก โฟม 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

บรรจุอาหาร

1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การปฏบิตัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

แกนน าสุขภาพชุมชน

2. โครงการผักบ้านฉัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

3. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

(ตามรอยพ่อ)

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั นให้แก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ในความซ่ือสัตย์สุจริต และการตอ่ตา้นการทุจริต

1. โครงการกฎหมายท่ีชาวบ้านควรรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

มติทิี ่1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต   
1.3 การเสริมสร้างจิต 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ส านึกและความตระหนัก ในความซ่ือสัตย์ สุจริต และการตอ่ตา้นการทุจริต

แก่เดก็และเยาวชน 1. กิจกรรมหลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้ใน - - - - -
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2. โครงการหนูน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ่

ส่วนรวม

1. โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

จราจร

2. โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

การคัดแยกขยะ

มิตทิี่ 1 รวม จ านวน  28  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 529,000 504,000 530,000 504,000 520,000

มติทิี ่2 การบริหารราชการดว้ยความโปร่งใส 
2.1 การเปดิเผยข้อมูล 2.1.1 การเปดิเผยข้อมูลการบริหารงานและการ

สาธารณะขององค์กรปก- ด าเนินงาน

ครองส่วนท้องถ่ิน 1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าว - - - - -

สารของเทศบาลต าบลบ้านแหลม (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2. โครงการจัดท าเอกสารรายงานกิจการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

เทศบาล

2.1.2 การเปดิเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ

1.กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร - - - - -

งบประมาณ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2.1.3 การเปดิเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล

1. มาตรการผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหาร (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

งานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา - - - - -

เล่ือนขั นเงินเดือน (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

มติทิี ่2 การบริหารราชการดว้ยความโปร่งใส 
2.2 มาตรการส่งเสริม 2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏบิตัหิน้าที่

คุณธรรมและความโปร่งใส และบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต เปน็ไป

ตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหาร

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต - - - - -

ของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. กิจกรรมจัดท าแนวทาง  หรือคู่มือ หรือ - - - - -

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

งานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - - - - -

(ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

3.กิจกรรมน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน - - - - -

ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

4.มาตรการ NO Gift policy - - - - -

(ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2.2.3 การจัดท าแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทุจริต

1.มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - - - - -

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

มติทิี ่2 การบริหารราชการดว้ยความโปร่งใส 
2.3 มาตรการลดการใช้ 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองค์กร

ดลุพินิจในการปฏบิตังิาน ให้ปฏบิตัหิน้าที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต

มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดลุพินิจดว้ยความสุจริต

ภายใตก้รอบธรรมาภบิาล

1.กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ - - - - -

ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2.3.2 มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอน/ คู่มือการ

ปฏบิตังิานและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับ

การบริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่

ละขั้นตอน เปดิเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือ

ข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก - - - - -

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2.กิจกรรมแสดงขั นตอน ระยะเวลา อัตราค่า - - - - -

บริการอย่างชัดเจน (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกับ

การสั่งอนุญาต อนุมัต ิปฏบิตัริาชการแทน หรือ

การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปก-

ครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่

ชุมชนและประชาชน

1.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ ส่ังการ เพื่อ - - - - -

ลดขั นตอนการปฏิบัติราชการ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหาร - - - - -

ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

มิตทิี่ 2 รวม จ านวน  16  โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

มติทิี ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 การส่งเสริมให้ 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารการจัดท างบประมาณ

กิจการขององค์กรปกครอง 1. โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

ส่วนท้องถ่ิน

2. โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมิน

ผลการด าเนินงาน

1. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของ - - - - -

เทศบาลต าบลบ้านแหลม (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

2. กิจกรรมประชุมสภาสัญจร - - - - -

(ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

มติทิี ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.2 การรับฟังความคิดเห็น3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

การรับและตอบสนองเรื่อง ประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ

ประชาชน ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอ่ความเปน็อยู่และ

สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน

1.โครงการกิจกรรมพลังชุมชน 180,000 - - - -

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน

สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลาก

หลาย

1. กิจกรรมร้องเรียนร้องทุกข์บนช่องทางเว็บไซด์ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณอั์กษร

ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไดท้ราบถึงการ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

ไดร้ับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการ

เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

1. มาตรการจัดการเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนของ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม

มติทิี ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/

ของภาคประชาชน และ องค์กรชุมชนในการปอ้งกันและตอ่ตา้นการทุจริต

บรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ 1. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

ตอ่ตา้นการทุจริต

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการ

ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

1. กิจกรรมสร้างไลน์เครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

การทุจริต

3.3.3 บรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือตอ่ตา้นการทุจริต

1. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

ทุจริต

มิตทิี่ 3 รวม จ านวน  10  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 210,000 30,000 30,000 30,000 30,000

มติทิี ่4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.1 การจัดวางระบบตรวจ 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ

สอบภายใน การควบคุม ตรวจสอบภายใน

ภายในและการบริหารความ1. กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

เสี่ยงการทุจริต ประจ าปี

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ

ควบคุมภายใน - - - - -

1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

1.มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต - - - - -

ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

มติทิี ่4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.2 การส่งเสริมบทบาท 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

การตรวจสอบของสภา- ท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏบิตัหิน้า

ท้องถ่ิน ที่ให้เปน็ไปตามกฎหมายระเบยีบที่เก่ียวข้องได้

ก าหนดไว้

1.กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาท

ในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ

ที่เก่ียวข้องไดก้ าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

มติทิี ่4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง 4.3.1 มีแนวปฏบิตัใินการด าเนินการตอ่เรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้า

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปีงบประมาณ

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง

ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ส าหรับผู้ร้องเรียน

1.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ือง (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้าน

แหลม

มิตทิี4่ รวม จ านวน  7  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ) (ท าไม่ใช้งบฯ)
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มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการกิจกรรม 5 ส 
2. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่ง
กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 
ส หลัง เป็นการพัฒนาคนการดําเนินกิจกรรม ได้แก่สถานที่ทํางานและสภาพแวดล้อมการทํางาน  ความสะอาด 
ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดีบุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้นการขจัดความสิ้นเปลืองของ
ทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซํ้าซ้อนลงนอกจากนี้ 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของ
หน่วยงานลงอีกด้วย การดําเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความ
ปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส มาเป็นบันไดก้าวแรกของการ
นําไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทํางาน 
ห้องทํางานห้องเก็บพัสดุและสถานที่อ่ืนๆในสํานักงานและบริเวณโดยรอบ 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
  3.3. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลทุกกองมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานโดยให้
ความสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1  จัดท ำโครงกำรเสนอพิจำรณำอนุมัติ 
  5.2  แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินกิจกรรม 5 ส 
  5.3  ถ่ายรูปภายหลังการทํากิจกรรม 5 ส โดยถ่ายในมุมกล้องเดียวกับภาพที่ถ่ายไว้ก่อน เพ่ือ
นํามาแสดงเปรียบเทียบ ให้เห็นถึงสภาพของสถานที่ทํางานที่มีความแตกต่าง หรือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
  5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนท่ี 3 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  3,000  บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  9.1 ระบบเอกสารของเทศบาลและพ้ืนที่ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  9.2 ทุกส่วนการงานสามารถค้นหาเอกสารต่างๆได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานมีค่านิยมในการรักษาความสะอาด จัด
ข้าวของได้อย่างเป็นระบบระเบียบมีความเรียบร้อย 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
  การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นดําเนินการปกครองตนเอง  
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทย เกิดขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116พระองค์
มีพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในส่วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม และมีวิ
วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการกระจายอํานาจ 
การปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
  ในปี พ.ศ.2476 มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.
2476และมีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง จากนั้นมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมาย
เกี่ยวกับเทศบาลอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล ในปี พ.ศ.2496 และได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด และในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการ
ประกาศ กําหนดให้ 24 เมษายน เป็นวันเทศบาลของทุกปี  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญและจัดโครงการวันเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกของ บุคลากรเทศบาลให้ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจหน้าที่ของ
เทศบาลที่มีต่อประชาชน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจ งานของ
เทศบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
   พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี 
  6.๒ จัดเตรียมการสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม 
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  6.๓ จัดกิจกรรมตามโครงการวันเทศบาล  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  10,000 บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  9.1 พนักงานของเทศบาลตระหนักรู้ถึงความสําคัญของภารกิจหน้าที่และความสําคัญของ
เทศบาลที่มีต่อประชาชน 
  9.2 ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้  และเข้าใจกรอบภารกิจงานของเทศบาลและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมมีความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของวันเทศบาล รู้
ถึงประวัติความเป็นมาของวันเทศบาล 
 

โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติ 
                     ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมความสําเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเอง
และองค์กร  ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพท่ีดีย่อมเป็นที่ประทับใจต่อบุคคลภายนอก ซึ่งการมีบุคลิกภาพ
ที่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วยบุคลิกภาพภายใน  เช่น ความคิดเชิงบวก  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การมีความคิดเชิง
ริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพภายนอก เช่น สิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การแต่งหน้า ผม 
ให้ดูดีเหมาะสม รวมถึงการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม  การมีกิริยาอาการ การแสดงออกท่ีดี  สุภาพ 
ตลอดจนการสนทนา  การเจรจา  อย่างมีอัธยาศัยที่สุภาพอ่อนโยน 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้ให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน  จึงจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้
มีความเหมาะสมตามกาลเทศะ และนําไปแก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ จนถึงขั้นนําไปปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย  ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่น่าจดจํา  สร้างความประทับใจ  ทําให้บุคลากรเป็นสื่อกลางที่ดีระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาลตําบลบ้านแหลม ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และความสามารถของผู้บริหารที่
จะช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรต่อสายตาบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและ
แนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี 
  3.2 เพ่ือทําให้บุคลากรของเทศบาลเห็นความสําคัญและนําความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองในองค์กร 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคน  
5. วิธีการด าเนินการ 

 5.1 ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 5.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
 5.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
 5.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สําหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
 5.5 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.6 สรุปผลการดําเนินโครงการและประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางาน
ของตนเองในฐานะผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลลัพธ์ 
  นําสู่การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงานมีบุคลิกภาพและเป็นผู้ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
 

โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้น า 

2. หลักการและเหตุผล  
  ความเป็นผู้นําเป็นหน้าที่หนึ่งในหลาย ๆ หน้าที่ของคนที่เป็นผู้นํา  กล่าวคือเป็นตําแหน่งที่กําหนด
ขึ้นในองค์กร สถาบันต่าง ๆให้มีอํานาจโดยตําแหน่งและได้รับความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง  จะมุ่งเน้นที่การ
ควบคุม  การตัดสินใจ  และผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของผู้นํา (Leadership) ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม  ดังนั้นภาวะ
ผู้นําจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการบริหาร เพราะภาวะผู้นําจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสําเร็จของหน่วยงานหรือองค์กร งาน
จะดําเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมข้ึนอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้นํา   ซึ่งทักษะและ
ศิลปะที่ใช้ในการบริหารงานคือภาวะผู้นํา    

เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสําคัญของการมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นําจะ
เป็นตัวช่วยให้พนักงานเทศบาลแต่ละคน  มีเทคนิค แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือความสําเร็จ
ตามนโยบายขององค์กร และสร้างความเคารพ และความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ทําให้องค์กรมีความสามัคคี น่าอยู่ 
และทํางานกันอย่างมีความสุข ประสบความสําเร็จตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมระดับหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการกอง หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
5.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
5.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สําหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
5.5 ดําเนินการตามโครงการ 
5.6 สรุปผลการดําเนินโครงการและประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กับ พ.ศ.2569) 
7. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  9.1 บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําและ
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นําของตนเองได้ 
  9.2 บุคลากรของเทศบาลเกิดทัศนคติที่ดี และมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 
  ผลลัพธ์ 
  บุคลากรของเทศบาลมีการพัฒนาด้านภาวะผู้นําในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

 
     1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประ

ประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือกรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการน าไปสู่ 
                     การประพฤติปฏิบัติและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ Conflict of Interest  ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระทําท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) ซึ่งโดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่
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เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตั วเงิน  หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  มีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
  1. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชากรใช้อํานาจหน้าที่ทํา
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็นต้น 
  2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกํานัล
จากร้านค้า  เป็นต้น 
  3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทํางานส่วนตัว เป็นต้น 
  5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน 
  6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททําธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ เช่น เป็นนัก
บัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
  7. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง คือการไปทํางานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆหลังเกษียณ เป็นต้น 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเล็งเห็นความสําคัญนี้ จึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรให้รู้
ขอบข่ายอํานาจหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
5.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
5.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สําหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
5.5 ดําเนินการตามโครงการ 
5.6 สรุปผลการดําเนินโครงการและประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  2 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2566 กับ 2568) 
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7. งบประมาณ 
  10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  9.1 บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจําแนกประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้
  9.2 ไม่เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านแหลมอันเนื่องจาก
การไม่รู้หรือไม่เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทําให้พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม 
นําไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดี ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
 
 
  1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากการพัฒนาครู
เป็นกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
โดยตรง และสะท้อนคุณภาพการศึกษาโดยส่วนรวม การดําเนินการดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อทุก
ฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและนําผลการพัฒนาและนําผลการพัฒนาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึน้ เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ข้าราชการครูได้นําความรู้
ที่ได้รับมาปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และส่งผลถึงเด็กและเยาวชน
ของชาติต่อไปในอนาคต 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ครู และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านแหลม 

3.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่ครู และบุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ครู และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1ร่างและเสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 ประสานขอความร่วมมือวิทยากร 
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5.3 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรม 
5.4 รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เป็นประโยชน์ประกอบการอบรม  สําหรับ   
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
5.5 ดําเนินการตามโครงการ 
5.6 สรุปผลการดําเนินโครงการและประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ครู และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแหลมมีการพัฒนาเป็นมืออาชีพ มี
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานเต็มร้อย 
  ผลลัพธ์ 
  ครู และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแหลมมีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

   1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม 

2. หลักการและเหตุผล 
  หาบเร่ - แผงลอย เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมาย
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพต่อชุมชน ทั้งยังเป็นส่วนส่งเสริมค่านิยมที่ไม่ดีในด้านการรักษาและเคารพ
สิทธิหน้าที่ในสังคม ในบางพื้นที่เกิดความขัดแย้งบานปลายเป็นความรุนแรง เป็นปัญหาประการหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐาน
จากเศรษฐกิจและสังคมและยังส่งผลซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองเทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดโครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม 
ขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามที่ได้กําหนดนโยบายการบริหารงานและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ โครงข่ายการ
คมนาคมและการเชื่อมต่อภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม ให้เหมาะสมกับกิจกรรม วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนและการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองในบริเวณพ้ืนที่สําคัญของเมืองเพ่ือ
การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบาย และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นหลักแหล่ง ไม่กีดขวางทางสาธารณะอัน
เป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เพิ่มสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติและตามประกาศของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการตั้งวางสินค้าต่างๆ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง (ตากปลา ตากหอย) ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม จํานวน 50 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2  ดําเนินการตามโครงการ 
  5.3  ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2566, 2568, 2570) 
7. งบประมาณ 
  15,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง (ตากปลา ตากหอย) ให้ความ
ร่วมมือในการตั้งวางสินค้าไม่เกะกะกีดขวางทางจราจรหรือไม่รุกล้ําผิวจราจร ร้อยละ 80 
   ผลลัพธ์ 
   ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมง (ตากปลาตากหอย) มีความรู้
และเข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามเทศบัญญัติและตามประกาศของเทศบาลตําบล
บ้านแหลม 
 
      โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็นต้องนํา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านแหลม เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของเทศบาลคือ “เป็น
เมืองที่ประชาชนอยู่ดีมีสุข  อย่างยั่งยืน” จึงจําเป็นที่จะต้องทําให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด น่าอยู่  สังคม
สงบและปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมทุนทางสังคม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนที่ของตนเองอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสํานึก  และปลูกฝังวินัยให้แก่
เยาวชน เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเทศบาลตําบลบ้านแหลม ให้เป็นเมืองที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี จึงได้จัดทําโครงการกวาดบ้านทําความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)  เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันอันเกิดจากความไมส่ะอาด  ทําให้เกดิเชื้อโรคต่าง ๆ การแก้ไขปัญหานี้เป็นงานและหน้าที่หนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อํานวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่สกปรก  โครงการกวาด
บ้านทําความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่นทํากิจกรรม
ทําความสะอาด กวาดบ้านทําความสะอาดเมือง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรณรงค์ทําความสะอาดอาคารบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ความรัก ความสามัคคี ของบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลใน
องค์กรส่วนราชการ และประชาชนในชุมชน 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน 
  3.4 เพ่ือให้ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแหลม และประชาชนในชุมชน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570)   
7. งบประมาณ 
  30,000  บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   อาคารบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลมีความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  ผลลัพธ์ 
  ภาครัฐและประชาชนได้มีส่วนร่วมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เกิดความรัก ความร่วมมือและ
ความสามัคคีกัน 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนส่งผลดีต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชน ช่วยทําให้บุคคลมี
สวัสดิภาพในการดํารงชีวิต ปราศจากการเจ็บป่วย และการได้รับอันตรายจากภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้าง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน การนําแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของชุมชน เพ่ือการเป็นชุมชนที่ปลอดภัยและทุกคนมีสุขภาพที่ดี  ซึ่งในชุมชนของเขตเทศบาล
ตําบลบ้านแหลมจะมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่ง
อาจทําให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งจากการถูก
ปล้น ชิงทรัพย์ การทําร้ายร่างกาย การฆ่า การข่มขืน อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย หรือปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้พิจารณาเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา โครงการ
ทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายที่เฝ้าระวังภัยในชุมชนได้มี
โอกาสทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังภัยในชุมชน  เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้ความสําคัญใน
ความรู้ ความปลอดภัย ตอกย้ําแนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชนแก่กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวัง
ภัยในชุมชน 
  3.2  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ โดยการเผยแพร่ความรู้
ผ่านกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชน 
  3.3  เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
  3.4 เพ่ือปลูกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ให้มีการสืบทอดปฏิบัติด้านพฤติกรรม
ความปลอดภัยต่าง ๆ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชนที่จัดต้ัง 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 2568, 2570) 
7. งบประมาณ 
  10,000 บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
 
 
 



27 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   ประชาชนในชุมชนมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกันและกัน
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในชุมชนมีความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน 
 

โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :โครงการค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆเช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยจากการจมน้ า   
                    ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  การค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย เป็นมาตรการที่ใช้จัดการกับลักษณะทางกายภาพของ พ้ืนที่เขต
เทศบาลตําบลบ้านแหลมที่มีความบกพร่อง เพ่ือลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่  
การค้นหาหรือวิเคราะห์จุดเสี่ยง  อย่างเช่น  ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติ หากอุปกรณ์
ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเสื่อมสภาพ จะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ อีก
ทั้งในช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม
สถานการณ์การอัคคีภัยเป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
มหาศาล ซึ่งมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคมของ
ทุกปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้มากกว่าช่วงปกติประมาณ 2 เท่า และเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้
สูงที่สุดของปี เพราะอยู่ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง หรือแหล่งสะสมของ
ขยะทุกประเภท โดยเฉพาะหากเป็นขยะประเภทสารเคมีอันตรายที่กําจัดอย่างไม่ถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ไฟจึง
ลุกลามอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย  
  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จําทําโครงการโครงการค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยจากการจมน้ํา  ภัยจากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพ่ือทําการสํารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน โดยเน้นประเด็นปัญหาที่มาจากธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  ถนนรวมไปถึงการกระทําของมนุษย์ด้วยกัน  และการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ดูแลจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่อการเกิดภัยต่าง ๆในชุมชนได้ด้วยตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีในเขตเทศบาลหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆและกําหนดแนวทางในการ
เฝ้าระวังป้องกัน 
  3.2 เพ่ือป้องกันภัยอันตรายต่างๆตามจุดเสี่ยงอย่างถูกต้อง 
  3.3 เพ่ือให้เห็นความสําคัญของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนทีท่ี่เป็นจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570)   
7. งบประมาณ 
  ๒๕,๐๐๐บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  พ้ืนที่เสี่ยงภัยต่างๆในเขตเทศบาลได้รับการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมจากเทศบาลและประชาชนใน
ชุมชน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับความเสี่ยงน้อยลง มีความปลอดภัย เพราะมีการค้นหาจุดเสี่ยงและการเฝ้าระวัง
ป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

โครงการที่ 5 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 

2. หลักการและเหตุผล  
  การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและควบคุมเพ่ือให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค 
พยาธิ และสารเคมีที่มีพิษต่าง ๆซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  สุขภาพ
อนามัยและการดํารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งสุขภาพเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  การส่งเสริม
สุขภาพแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการและตระหนักที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น
ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีนโยบายพัฒนาเมืองเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยได้กําหนดแนวทางให้ประชาชนได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร น้ํา ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย  มีรายได้
และมีงานทํา)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้พิจารณาถึงความสําคัญเกี่ยวกับ
มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  การสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร  และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของจังหวัดเพชรบุรี  ที่มีนโยบายพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยได้กําหนดแนวทางให้ประชาชน
ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต  เช่น  อาหารและน้ํา  รวมถึงการจัดบริการด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร 
เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนถ่ายทอดวิชาการด้าน
สุขาภิบาลอาหารสู่ผู้ประกอบการค้าอาหาร  ผู้สัมผัสอาหารให้มีร้านอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร้านอาหารสุขภาพให้มี
ความรู้  ความเข้าใจและสามารถนําหลักสุขาภิบาลอาหารไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย 
3.3 เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการค้าอาหาร จํานวน 70 คน  

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

ผู้ประกอบการค้าอาหารมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาล อาหารและสามารถนํากลับไปใช้
ปรับปรุงสถานประกอบการของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป 
  ผลลัพธ์ 
  อาหารตามร้านอาหาร มีความสะอาด ปลอดภัย มีการพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารสุขภาพ ทําให้
สถานประกอบการมีการปรับปรุงถูกต้องตามกฎหมาย 
 

โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กนับว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและซ้้าซ้อนมากขึ้น ซึ่งสาเหตุ
ส้าคัญประการหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท้าให้ครอบครัวขาดการดูแล เอาใจใส่
เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาเด็กถูกกระท้าความรุนแรงเด็กถูก
ทอดทิ้ง หรือเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการถูกแสวงหาประโยชน์ เป็นต้น  
  เด็กเป็นผู้เยาว์วัยทั้งในด้านความคิด การกระทําและประสบการณ์  จึงควรได้รับการปกป้องดูแล
และช่วยเหลือ  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ 2546 นับเป็นกฎหมายหลักสําคัญที่กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กซึ่งเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองตาม
กฎหมาย  ได้แก่ ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ซึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของเด็ก  มี4 ประการคือ 
            1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย 
            2.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่ 
เหมาะสม 
            3.สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการทําร้าย การล่วงละเมิด การละเลย การ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
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นําไปขาย การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอ่ืนๆ  
            4.สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 

  เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้พิจารณาเห็นความสําคัญจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็กเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองเด็กเพ่ือให้เกิดคณะท้างาน
ด้านการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนหารูปแบบแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาเด็กในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จะส่งผลให้ชุมชนนั้น ๆ และที่ส้าคัญที่สุดจะเกิดรูปแบบ (Model) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ปกป้อง และคุ้มครองเด็กในชุมชนแบบยั่งยืน อันจะส่งผลให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
คุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคและครอบคลุม ภายใต้รูปแบบและระบบที่เหมาะสมต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน 
๓.๒ เพ่ือให้เด็กในชุมชนได้รับการปกป้องคุ้มครองตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
๔.๑ เด็กในชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
๔.๒ เครือข่ายแกนนําชุมชนเฝ้าระวังเด็กที่มีความเสี่ยง 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐  บาท ต่อป ี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

เด็กในชุมชนทั้ง 9 ชุมชนได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองจากคนในชุมชนเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัว 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชน 
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โครงการที่ 7 
 
ชื่อโครงการ :โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี 
2. หลักการและเหตุผล  
  แม่น้ําเพชรบุรี  เป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่มีหนึ่งสายในหนึ่งเมือง  คือ มีต้นกําเนิดในจังหวัดเพชรบุรี
และสิ้นสุดในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีความสําคัญสําหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบรม
ราชาภิเษกสมรส  และเป็นน้ําเสวยสําหรับพระเครื่องต้นตามโบราณราชประเพณี  และได้มาสิ้นสุดความสําคัญลง
ในปี พ.ศ.2465  อันเนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนหนาแน่นบริเวณสองฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีได้
ใช้น้ําอุปโภคและบริโภค  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  ประชาชนได้ปล่อยทิ้งน้ําเสียลงแม่น้ํา  สารเคมี  ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆลงในแม่น้ําเพชรบุรีจนคุณภาพของน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีแย่ลง  ซึ่งพ้ืนที่ ของเทศบาล
ตําบลบ้านแหลมเป็นช่วงที่ปลายน้ําของแม่น้ําเพชรบุรีที่ต้องรองรับทุกสิ่งทุกอย่างจากต้นน้ํา  จังหวัดเพชรบุรีได้
กําหนดวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี  เพ่ือน้อมรําลึกถึงวันที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จประกอบพิธีหลั่งน้ําคืนชีวิตให้แก่แม่น้ําเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ.2541  ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้พิจารณาเห็นถึงความสําคัญ
ของแม่น้ําเพชรบุรี  จึงได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรีขึ้น  เพ่ือช่วยสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนเห็นความสําคัญคุณภาพของแม่น้ําเพชรบุรีให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้ดีก่อนที่แม่น้ําเพชรบุรีจะไหลลงสู่
ทะเล  เพื่อลดผลเสียที่จะกระทบต่อคุณภาพของน้ําทะเล อันเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงที่เป็นอาชีพหลักของ
คนบ้านแหลม  
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
   3.3 เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่
ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีหลั่งน้ําคืนชีวิตให้แก่แม่น้ําเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ณ พระราชวัง
บ้านปืน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คนข้ึนไป 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
8. งบประมาณ 

๘๕,๐๐๐  บาทต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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11. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

แม่น้ําเพชรบุรี คู คลองในเขตเทศบาลมีปริมาณขยะลดน้อยลงและมีคุณภาพน้ําที่ดีขึ้น 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความตระหนัก มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี และคูคลองในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม 
 

โครงการที่ 8 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ าเพชรบุรี 
2. หลักการและเหตุผล  
  แม่น้ําเพชรบุรี มีต้นน้ําจากเทือกเขาสูงชันทางด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่านอําเภอ
แก่งกระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเมือง ลงสู่อ่าวไทย ที่อําเภอบ้านแหลม มีความยาว 210 
กิโลเมตร เป็นแม่น้ําท่ีมีความสําคัญของจังหวัด ซึ่งเมื่อมาถึงอําเภอบ้านแหลม แม่น้ําจะแยกออกเป็นสองสาย สาย
หนึ่งออกสู่อ่าวไทยที่ตําบลบ้านแหลม อีกสายไหลไปทางทิศเหนืออกสู่อ่าวไทยที่ตําบลบางตะบูน เรียกว่า แม่น้ํา
บางตะบูน เพชรบุรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีจะอยู่ตามบริเวณสอง
ฟากฝั่งของแม่น้ํานี้ ตามโบราณราชประเพณีจะใช้น้ําจากแม่น้ําทั้ง 5 ในประเทศสยามคือ แม่น้ําบางปะกง แม่
น้ําป่าสัก แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําแม่กลอง และแม่น้ําเพชรบุรี ในการพระราชพิธีต่างๆ เป็นต้นว่าพิธีการถือน้ําพิพัฒสัต
ยา  เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2411 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้พระยาเพชรบุรีตัก
น้ําจากบริเวณท่าไชยจํานวนหนึ่งหม้อโดยเอาใบบอนปิดปากหม้อแล้วเอาผ้า ขาวหุ้มปากหม้อ ด้ายผูกติดมันตรา
ประจําครั่งแต่งให้กรมการผู้ใหญ่คุมลงไปส่งยังพระนคร (กรุงเทพมหานคร)สมัยรัชการที่ 6 พระราชพิธีราชาภิเษก
สมโภชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ได้จัดพระราชพิธีตามมณฑลต่างๆ สําหรับมณฑล
ราชบุรี ได้จัดที่วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ใช้น้ําเพชรบุรี ในการพระราชพิธี ในรัชการที่ 9 พระราชพิธี
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระราชพิธีราชภิเษกสมรสก็ได้ใช้น้ําจาก
แม่น้ําเพชรบุรี โดยประกอบพิธีน้ําอภิเษก ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ทําพิธีพลีกรรมตักน้ําที่เป็นสิริมงคล ณ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์วัดท่าไชย ตําบลสมอพลือ อําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 
  น้ําในแม่น้ําเพชรบุรีเป็นน้ําดีทีพ่ระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 เคยรับสั่งว่านิยมเสวยกันเพราะ
มีรสแปลกกว่าลําน้ําเจ้าพระยา และท่านรับสั่งพระองค์เองเคยเสวยน้ําเพชรบุรีเสียจนเคยแล้วเสวยน้ําอ่ืนๆไม่อร่อย
เลยต้องส่งน้ําเสวยจากเมืองเพชรบุร ี โดยใช้น้ํานั้นเป็นน้ําเสวยจริงๆซึ่งน่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเพชรที่
เล่าขานเสมอมาว่าน้ําเพชรบุรีนั้นดีจืดอร่อย แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงโปรดเสวยน้ําเพชรที่ท่าไชยนับเป็นเกียรติคุณที่ชาวเพชรภาคภูมิใจ  แต่
ความสําคัญของน้ําเพชรบุรีได้สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2465 เพราะมีการเปลี่ยนใช้น้ําประปาแทน ทั้งนี้เพราะทาง
ราชการได้พิจารณาเห็นว่า แม่น้ าเพชรบุรีตลอดสองฝั่งมีบ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่อย่างหนาแน่น น้ําในลําน้ํามีสิ่ง
ปฏิกูลสกปรกไม่เหมาะสมที่จะเป็นน้ําสําหรับเสวยอีกต่อไป จึงได้กราบบังคมทูลในรายงานของพระยายมราช
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงมีพระราชกระแสให้งดการตักน้ําจากแม่น้ําเพชร 
  ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม  ได้พิจารณาเห็นความสําคัญ
ของแม่น้ําเพชรบุรี จึงได้จัดทําโครงการรักษาความสะอาดแม่น้ําเพชรบุรีขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
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ความสําคัญของแม่น้ําเพชรบุรีในประวัติศาสตร์ที่เคยใสสะอาด และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ํา
เพชรบุรีให้มีความใสสะอาดดังเดิม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ําเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 
3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี  อันเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

10,๐๐๐  บาท ต่อป ี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   แม่น้ําเพชรบุรี มีความใสสะอาดและมีปริมาณขยะลดน้อยลง  ประกอบกับมีคุณภาพน้ําที่ดีข้ึน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี 
 
 

โครงการที่ 9 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการผ้าป่าขยะ 

2. หลักการและเหตุผล  
  กิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 
ณ. วัดวังมัสระ หมูjที่ 6 ตําบลท่าช้าง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิตติ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาและกระแสปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหามลพิษของขยะในเมืองใหญ่ ซึ่งถึงจุดวิกฤตในการแก้ไขการทอดผ้าป่าขยะบุญที่เหนือความคาดหมายของ
ประชาชน  เป็นพลังบุญนิยมหนุนหลังประชาชน บุญที่ได้กําเนิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย เป็นสื่อสายสัมพันธ์
สายใยของโลก เพ่ือแก้ปัญหาขยะที่กําลังล้นโลก เทศบาลตําบลบ้านแหลมเห็นว่า กองขยะเป็นเสมือนของมีค่า ซึ่ง
แปลงเป็นพลังบุญนิยมและ พระประทิน สุมงคโล วัดวังมะสระ กล่าวว่าการทอดผ้าป่าขยะ ที่มีผ้าบังสุกุล และมี
กระดาษพลาสติก แก้ว โลหะ ทําได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทําการชักผ้าป่า หรือผ้าบังสุกุลจากซากศพ แล้ว
นํากลับมาซัก ต้มย้อมด้วยน้ําฝาด เปลือกไม้ จากนั้นก็ตัดเย็บเป็นสบงจีวรนุ่งห่มร่างกาย ปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้ สิ่งที่



34 
 

พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํามาแล้ว จึงเป็นเครื่องยืนยัน ได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชักผ้าบังสุกุล จากสิ่งที่ใช้แล้วแต่
กลับนํามาใช้ใหม่ จึงเป็นต้นแบบของการรีไซเคิล ตอบโจทย์สิ่งของที่ใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น บุญ
จากการทอดผ้าป่าขยะจึงทําได้  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม จึงได้จัดทําโครงการผ้าป่าขยะโดย
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ เทศบาลตําบลบ้านแหลมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
มาตรา (3) เกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และหลัก Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ขั้นตอนที่ 4 การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มา
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลบ้านแหลมอย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 

๓.๒ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีต้องนํา ไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะ 
3.3 เพ่ือสร้างพลังบุญนิยม หนุนพลังประชาชน ส่งขยะไปเกิดใหม่  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไป และแกนนําชุมชนทุกคน 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

3,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

ปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะลดลง 
  ผลลัพธ์ 
  สร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
 

โครงการที่ 10 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการรักษ์บ้านแหลมลดก๊าซเรือนกระจก 

2. หลักการและเหตุผล  
  เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาสู่โลก รังสีความร้อนจะถูกเปลือกโลกและ
ชั้น บรรยากาศสะท้อนกลับออกไปสู่ห้วงอวกาศบางส่วน และ ก๊าซเรือนกระจก จะทําหน้าที่ช่วยดูดซับรังสี ความ
ร้อนไว้บางส่วน ช่วยให้อากาศบนโลกอบอุ่นเหมาะสมต่อการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นหากไม่มีก๊าซ เหล่านี้
อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกจะลดลงไปอยู่ที่ศูนย์องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ -17.78 องศาเซลเซียส) โดยก๊าซเรือน
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กระจกในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือ  ประมาณ 59 องศาฟา
เรนไฮต์ (ประมาณ 15 องศาเซลเซียส)  แต่ก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ 
ส่งผลให้ปรากฏการณ์เรือนกระจกมี ความรุนแรงมากขึ้นกว่าปรกติ และทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น นําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อย่างใหญ่หลวง ก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,  ก๊าซ
มีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด ์, ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์, ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน,  ก๊าซไนโตรเจน ไตร
ฟลูออไรด์ ส่งผลกระทบโดยตรง ทําให้โลกมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่บนผิวโลกและชั้นบรรยากาศมากขึ้น อัน
เป็นต้นเหตุให้พ้ืนผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดทําโครงรักษ์บ้านแหลมลดก๊าซเรือนกระจก โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม และปลูกฝังส่งเสริมให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือส่งเสริมให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนทั่วไป/นักเรียน  จํานวน 50 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

30,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ไปใช้เพ่ือลดก๊าซเรือน
กระจกในชีวิตประจําวันได้ 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการที่ 11 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาจากขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะและขยะตกค้าง จึงต้องมีการคัดแยก ขยะ ให้
ถูกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็น าไปท าปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายก็นําเข้าสู่ ระบบ
การท าลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็นํารวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ใหม่ 
ส่วนขยะทั่วไปก็น าไปทิ้งหรือนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีและตามหลักสุขาภิบาลต่อไป เมื่อเราทราบว่า ขยะรีไซเคิลมี
ชนิดใดบ้างก็สามารถแยกชนิดได้อย่างละเอียดตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อนําไปขายก็จะเพ่ิมมูลค่าของ ขยะรีไซเคิลให้
มากขึ้นและง่ายต่อการนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลประเภทนั้น ๆ ขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยทั่วไปสามารถแยก
ออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้เป็น 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อแยกออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ แล้วมักจะเรียกว่าวัสดุรีไซเคิล การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและ
ลดปัญหาขยะที่ ตกค้างตามชุมชนทําให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจํา เป็นอย่างยิ่งที่
ประชาชนจะร่วมมือ กันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนําวัสดุที่
สามารถนํากลับมา ใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดทําโครงการอบรม รณรงค์คัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเป็ นโครงการต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ ลดปริมาณขยะหรือ
การเพ่ือเป็นการนําร่องในการบริหารจัดการขยะ สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ ประชาชนให้ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหา  ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1299 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

4. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนทั่วไป 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

8,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีขยะลดลง และมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
 
 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม  รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมอย่างปกติสุ ข  
การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งมี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ  การดําเนินการด้านสุขภาพ  แบ่งรูปแบบการดําเนินงานออกเป็น 4 ด้าน คือ  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ซึ่งการดําเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
นั้น  สามารถทําให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้  ปัจจุบันเมื่อการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าขึ้น
การดําเนินชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนไป  ไม่ค่อยตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองจึงทําให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพมากขึ้น  การจะแก้ปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายต้องร่วมมือสร้างค่านิยมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง  และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของประชาชน เน้นการสร้างสุขภาพและการป้องกัน  มากกว่าการซ่อมสุขภาพ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการดูแล  และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้เอง  เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชนให้เข้มแข็งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ให้ความรู้  มุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมของประชาชน  ให้เกิดการพัฒนาสุขภาพที่ถูกต้อง  ทําให้ลดอัตราเสี่ยงของการเกิด
โรค  ทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจึงต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมสาธารณสุขในพ้ืนที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล
ตําบลบ้านแหลม  จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชนขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลมอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์

๓.1 เพ่ือฝึกอบรมแกนนําด้านสุขภาพ ให้มีความรู้และทักษะในการบริการด้านสาธารณสุขท่ีดี
และถูกต้อง 

๓.2 เพ่ือยกย่องและชมเชยแกนนําด้านสุขภาพทุกคนที่อุทิศตนทํางานเชิงรุกเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 

3.3เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

แกนนําด้านสุขภาพ จํานวน 100 คน 
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

๓0,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. แกนนําด้านสุขภาพสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
เบื้องต้นแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2. แกนนําด้านสุขภาพมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและได้รับบริการทางสาธารณสุข 

   4. ประชาชนได้รับความรู้  ข่าวสารและสามารถเฝ้าระวังได้ด้วยตนเอง 
   ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีแกนนําด้านสุขภาพท่ีมีความรู้ ความสามารถและทักษะ นําไป
ประยุกต์ใช้ในการบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกได้ 
 

โครงการที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการผักบ้านฉัน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเป็นส่วนหนึ่งของการจัด 

การศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษาจําเป็นต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ให้  สามารถประกอบอาชีพสุจริต สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงได้ สามารถสร้างรายได้จากการใช้เวลาว่างให้  เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
ดังนั้น กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้จัดทําโครงการผักบ้านฉัน เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะ ประสบการณ์ในการปลูกผักไว้กินเอง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จกัผักและวิธีปลูกผักในท้องถิ่น 
  2. เพ่ือส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน 
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

20,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   เด็กปฐมวัยรู้จักผักสวนครัว ได้ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับประทานผักกัน
ทุกคน 
   ผลลัพธ์ 
   เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จักผักและวิธีปลูกผักและได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ โดยการปลูก
เองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน  พ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและ
กระทําในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอย่าง ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคต  ของชาติ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้กําหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็น แนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา  
  กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูได้ตามมาตรฐาน ประสานกับชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนมี
คุณธรรมนําความรู้ จึงได้จัดทําโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อ) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้เด็กมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

7,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เด็กปฐมวัยได้รับความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  ผลลัพธ์ 
  เด็กมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปรับนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
 

โครงการที่ 4 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล  
  ภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ  มีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบก
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสนันสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยการสร้างงาน สร้างรายได้  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ  และการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้  ขยายโอกาส
ให้แก่ประชาชน  สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้เทศบาลมี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา 16(6) การ
ส่งเสริม การฝึก การประกอบอาชีพ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพรยะสั้น
ให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพ่ึงตนเองและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกใน

ครอบครัว 
 3.3เพ่ือส่งเสริมอาชีพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชน เยาวชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

ตําบลบ้าแหลม 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด 

ร่วมกันทํา และร่วมกันพัฒนา  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3.5 เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างฐานรายได้อาชีพเสริม 
 3.6 เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน เยาวชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จํานวน 50 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 สํารวจความต้องการในการฝึกอบรมและหลักสูตรวิชาชีพ 
  5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.3 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  5.5 ดําเนินงานตามโครงการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

5๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

ประชาชนที่สนใจได้รับความรู้และทักษะด้านอาชีพสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นหลักแหล่ง 
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       1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 

โครงการที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันมีการเพ่ิมของจํานวนประชากร  มีความเจริญทางวัตถุ  มีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและ
สังคม ทําให้สังคมชนบทมีสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากขึ้น  จากสังคมที่ยึดมั่นในจารีตประเพณี 
กลายเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์  ประชาชนเริ่มมีปัญหาเรื่องการทํามาหากิน  
ภาวการณ์การครองชีพและสังคมสิ่งแวดล้อมเริ่มรัดตัว  ความผูกพันทางสายเลือดและการอยู่ร่วมกันแบบเครือ
ญาติค่อย ๆจางไป  ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นมาก  กลายเป็นคดีความต่าง ๆทั้งทางแพ่งและทางอาญา  แม้รัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง  ทุ่มเทงบประมาณและกําลังคนเป็นจํานวนมากเพ่ือลดคดี
พิพาทต่าง ๆให้ลดน้อยลง  รวมถึงอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้น  แต่ปัญหา
ดังกล่าวก็ยังมีอยู่ ไม่มีที่ท่าจะลดลงประการใด  ดังนั้น  เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร้างความปรองดองเพ่ือการ
ปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆของประชาชนมาโดยตลอดจึงเล็งเห็นความสําคัญของความเดือด
เนื้อร้อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม  เพ่ือการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้กับประชาชน   งานนิติการ  เทศบาลตําบลบ้านแหลม จึงได้จัดโครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้  เพ่ือให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลมทราบกฎหมายเบื้องต้นที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน  อันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมที่สงบสุขเรียบร้อยและยั่งยืน
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านแหลมเข้าใจได้ง่าย 
  2. เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชน ในมุมมองเรื่องต่าง ๆที่กว้างข้ึน 
  3. ลดความขัดแย้งของคนในสังคมอันเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
สนับสนุนนโยบายการสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์ และคืนความสุขให้แก่ประชาชน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม จํานวน 50 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  2. ทําหนังสือขอความร่วมมือชุมชนเพ่ือเข้าร่วมการอบรมตามโครงการ 
  3. ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
  4. เตรียมสถานที่   สื่อการอบรม  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารสําหรับใช้ในการฝึกอบรม 
  5. ดําเนินการอบรมกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ 
  6. ทดสอบความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  10,000  บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลมีโอกาสและช่องทางที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
ควรรู้ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ 
 
 

โครงการที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม๔ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุง
รัตนโกสินทร์200ปีดังนี้ 
   ประการที่ 1คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2 คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3 คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ 4 คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรม4ประการนี้เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้ตระหนักว่าถ้าแต่ละคน
พยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและ
มีโอกาสที่จะปรับปรุงพฒันาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์  จึงได้จัดโครงการ “เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น” 
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เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคนที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น  ให้
ได้รับรางวัลเพ่ือเป็นการตอบแทนคุณความดีและสร้างแรงจูงใจให้มีความวิริยะอุตสาหะและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรเทศบาลตําบลบ้านแหลมให้เป็นในแนวทาง
ที่ถูกต้องและดีงาม 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  3.3 เพ่ือมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่นประจําปี 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านแหลมและครูในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
5.2 คณะกรรมการร่วมกันประชุมกําหนดวิธีดําเนินการคัดเลือก เกณฑ์ ตัวชี้วัด 
5.3 ออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมเสนอชื่อ 
5.4 คณะกรรมการดําเนินการประเมินผล 
5.5 แจ้งผลการประเมินเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน 
5.6 ออกประกาศผลการคัดเลือก 
5.7 เตรียมการและจัดกิจกรรมมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตร 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  10,000 บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  บุคลากรของเทศบาลได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ผลลัพธ์ 
  9.1 มีบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
  9.2 พนักงานเทศบาลมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานักปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
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 1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม :  หลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 
50 (7) เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พงศ.2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้น 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมหลักสูตร
โตไปไม่โกงปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่สําคัญ  ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึด
มั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก
เพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใด ๆและพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทกุรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัด
ลักษณาราม   
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 นําหลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเข้าแทรกเพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ 
  5.3 ดําเนินตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบ้านแหลม  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
    9.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รับชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
    9.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
   ผลลัพธ์ 
   เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
 

 
โครงการที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการหนูน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนโยบาย 5 รั้วป้องกัน คือ รั้วครอบครัว 
รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วสังคม และ รั้วชายแดน ซึ่งจะต้องมีมาตรการอย่างชัดเจน ทั้งมาตรการการป้องกันไม่ให้
เด็กหันไปหายาเสพติด การป้องปราม และปราบปราม ดังนั้น หากมีเด็ก หรือ บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ค้ายา
เสพติด ก็ต้องป้องปราม และหากมีผู้ติดยาเสพติด ก็จําเป็นต้องมีการบําบัดรักษา โดยจะมีโครงการต่างๆ เช่น TO 
BE NUMBER ONE โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมต่างๆ ไม่เว้นการต่อต้านการดื่มสุรา และ การสูบบุหรี่ 
เพราะสิ่งเหล่านี้ จะนําพาไปสู่การติดยาเสพติดในอนาคต ไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น แต่ครู อาจารย์ 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาก็จําเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดี แก่เด็ก และเยาวชน 
  กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านแหลม จึงได้จัดโครงการหนูน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังการห่างไกลยาเสพติด ให้โทษ เพราะเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคม
ควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบ
เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว  นําสังคมไทยไปสู่สังคมท่ีพึงปรารถนาเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
  3.2 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  20,000 บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลบ้านแหลม  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโทษและพิษภัยของยา
เสพติดและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปลอดยาเสพติด และเข้าใจ
ถึงพิษภัยความไม่มีประโยชน์ 
 
 
  1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
 

โครงการที่ 1 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัยจราจร 

2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจํานวนมาก มีความจําเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเองใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถ โดยสารรถประจําทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น 
และที่มีความนิยมมากและเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปยัง
สถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ชอบ
ความเสี่ยง คิดว่าตัวเองเก่งชอบขับขี่เร็วด้วยความคะนอง ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตราย เพ่ือนยุ เมาแล้วขับ ไม่เคารพ
กฎจราจร ขาดจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร่วมทาง พฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกําลังศึกษา มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอ่ืน ประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นปี “ทศวรรษแห่ง
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ความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเป้าหมายลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 
เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563 จึงถือเป็นนโยบายสําคัญที่กรมการขนส่งทางบกต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดโครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์วินัย
จราจรขึ้น  โดยมุ่งเน้นการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สําคัญคือ ครอบครัว  เด็กและเยาวชน ซึ่งจะต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสํานึกความปลอดภัยให้เหมาะสมมีจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย เป็น
ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุด 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
๓.๒ เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

และปลอดภัยให้กับลูกหลาน 
3.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 
3.4 ปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ปกครอง เด็กและ

เยาวชน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนและผู้ปกครอง ครอบครัวละ 3 คน จํานวน 45 ครอบครัว 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกันและได้ช่วยกันให้ความรู้แก่ลูกหลานในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง 
ผลลัพธ์ 
พ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานมีระเบียบรู้กฎหมาย และมีวินัยการจราจร เกิดความปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนนในสังคม 
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โครงการที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ 

2. หลักการและเหตุผล  
  ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย 
การดํารงชีวิต และอ่ืน ๆประเภทของขยะ  แยกเป็น  1. ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษ
อาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น  2. ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว 
โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น  3. ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติด
เชื้อจากสถานพยาบาล  ผลกระทบของขยะ ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความรําคาญให้แก่
ชุมชนพักอาศัย  แหล่งน้ําเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรีย์สารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น้ํา รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ําเพ่ือการนันทนาการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ
โรคและสัตว์นําโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น การกําจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อน
รําคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  ทําให้ชุมชนขาดความ
สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่  การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขนและกําจัดขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชน
ได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม จึงได้จัดทําโครงการให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนในการคัดแยกขยะโดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เทศบาลตําบลบ้านแหลมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3) และ (7) เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านแหลมที่ 3 การบริหารจัดการขยะและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคืนประโยชน์และความสุข
ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ดําเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
  5.3 ประเมินผลตามโครงการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 

๑2,๐๐๐  บาทต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

เด็กเยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถคัดแยกขยะอย่างง่ายในชีวิตประจําวันได้ 
   ผลลัพธ์ 
   เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านแหลม” 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงมี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  
  3.2 เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
  3.3 เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
  3.4เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นปัจจุบัน   
5. วธิีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  5.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าที่ 
  5.3 จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ และสม่ําเสมอ  
  5.4 ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  
  5.5 จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
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  5.6 จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีการพัฒนาสถานที่ และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
   ผลลัพธ์ 
   ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ 

 
 

โครงการที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดท าเอกสารรายงานกิจการเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรค 3 
กําหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการ
ดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใช้จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ซึ่ง “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง  สิ่งที่สื่อ
ความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  
หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆและไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ภาพวาด 
ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้
  เทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้ เล็ง เห็นความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์  จึงได้จัดทํา
เอกสารรายงานกิจการประจําปีของเทศบาลตําบลบ้านแหลมข้ึน  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมอย่างโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเผยแพร่การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านแหลมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือความชัดเจน  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทุกครัวเรือน (ได้รับรายงานกิจการ) 
5. วิธีการด าเนินการ  
  1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  2. จัดทําเข้ารูปเล่มเป็นรายงานกิจการประจําปีของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  150,000 บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  รายงานกิจการประจําปีงบประมาณ จํานวน 3,000 เล่ม 
   ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลและใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบการทํางานของ
เทศบาลได้ 

 
 
  2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผนและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดําเนินโครงการการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ได้ทุกโครการและ
กิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  4.1 บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  4.2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 

  5.1 รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
  5.2 เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้
ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
  5.3 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
  5.4 ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยข้องกับพัสดุ 
  5.5 จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับ
พัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
  5.6 ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
  5.7 รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆได้แก่ 
   -ผลการดําเนินโครงการ 
   -รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
   -รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 
   -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
     9.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
   9.2 มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความวคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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  2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ: ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอ่องค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์รและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางาน
ได ้ จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน   
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลของเทศบำล 
  3.2 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องโปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคนได้รับทราบ 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้งโยกย้ำยโอนเลื่อนต ำแหน่ง/
เงินเดือนตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเพชรบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของเทศบำลพ.ศ. 2560 
  5.2 น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล 
  5.3 ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
  5.4 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล 
  5.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
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7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป้นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆหรือช่องทำงที่หลำกหลำย 
   ผลลัพธ์ 
   กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใสสำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ได้ ลด
ข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล 
 
 

โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลมได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้น ๆของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ได้กําหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกคน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
  ผลลัพธ์ 
   ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
 

 
 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

  2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้าน
แหลมให้เกิดความยั่งยืนต้องยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้ น จึงมี
ความจําเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านแหลมต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริมให้องค์กรบริหารงานด้วยความ
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โปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านแหลม
ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลทุกคน และประชาชน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  2. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านแหลมมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรและลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรได้ 

 
 

  2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : จัดท าแนวทางหรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 
ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนดังนั้น เทศบาลตําบล
บ้านแหลมจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความ
เสมอภาคในการติดต่องาน  
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําคู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
  5.2 ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกองของเทศบาลตําบลบ้านแหลม  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  คู่มือประชาชน คู่มือการติดต่องานต่าง ๆ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและเกิดความพึงพอใจ 
 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ๆของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ 
และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการไดอย่างทันท่วงที  การตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
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โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านแหลม ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน-หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค  เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดบัตรคิวรูปแบบต่าง ๆตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  5.2 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกองของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีบัตรคิว และการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 
  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  2. การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม : น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุดโดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
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โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถิ่นกําหนด
เชื้อชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความ
เชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอ่ืนๆสอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนเทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจนมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการรวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บริกำรอย่ำง
มีควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน 
  5.2 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน  ห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ   
  5.3 มีการนํา QR Code มาใช้เพ่ือเข้าถึงการบริหารจัดการและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกองของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการให้ความ
สะดวกแก่ประชาชน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ No Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนานําไปสู่เป้าหมาย “ประเทไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ”  อีกทั้งแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประเด็นปฏิรูป
ด้านการปราบปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บั งคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิด
วินัยหรือความผิดทางอาญา 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเล็งเห็นความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ No Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ 
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม  
  3.2 เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให”้ 
  5.2 จัดทําประกาศใช้ No Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ No Gift 
Policy 
  5.3 ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy 
  5.4 เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ
โดยทั่วกัน 
  5.5 ประเมินผลและติดตามการใช้มาตรการ No Gift Policy 
  5.6 รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีประกาศใช้ No Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม ดําเนินการตาม

แนวทาง No Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
 
  2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งความสุจริต  และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํา 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลบ้านแหลม (พ.ศ.
2566-2570)” เพ่ือให้เทศบาลตําบลบ้านแหลมบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล  และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  5.2 ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 
  5.3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงาน
การทําแผน ฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผน ฯให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-
PlanNACC) ทางเว็บไซด์ สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  5.4 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ฯให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผน ฯไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.5 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 
  5.6 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 
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  5.7 รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผน ฯ
ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซด์ สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
  5.8 เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบล
บ้านแหลม (พ.ศ.2566-2570) 

ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
  2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหลม” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พงศ.2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 

เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม กับปลัดเทศบาลตําบลบ้าน
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แหลม และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแหลม กับ
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแหลม และปลัดเทศบาลตําบลบ้านแหลมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  - การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  - การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  - การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  - การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  - การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  - การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.2 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
  5.4 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
  5.5 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  5.6 ประสานงานกบหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฺฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  5.7 รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
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7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกองของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 

ผลลัพธ์ 
   จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/ การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/ คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ: ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือกํากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด
ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตําบลบ้านแหลม  
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5.2 จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังกําหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 2) จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
        3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
       4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
        5) จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา  ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5.3 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  5.4 ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
  5.5 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  5.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีแผนผังแสดงผู้รับผิดชอบงาน / มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
ตลอดจนเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ /ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน /คําสั่งการ
ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ/คําสั่งการมอบอํานาจ/ ประกาศเผยแพร่ข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ 
  ผลลัพธ์ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
2. หลักการและเหตุผล 

  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มำตรำ 52 ก ำหนดให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ีโดยอยำ่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนตลอดจนจัดให้มี
กำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรเพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับควำม
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ต้องกำรของประชำชนมำกที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีและได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทุกปี นั้น 
  เพ่ือให้กำรประเมินบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กรมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำสำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริงหรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมจึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือกำร
บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรประชำชน 
  3.2 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลำกรของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  5.2 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนและนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกองในเทศบาลตําบลบ้านแหลม   
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบและตู้รับ
ความคิดเห็น 
  ผลลัพธ์ 
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัวและบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน 
  2. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร 

3. ท ำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ดีขึ้นและท ำให้ประชำชน
มีควำมศรัทธำต่อคณะผู้บริหำรมำกยิ่งขึ้น 
    4. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
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  2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 

 โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กร
นั้น เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การดําเนินการของเทศบาลตําบลบ้านแหลมต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทัน
ต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านแหลม ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในเทศบาลตําบลบ้านแหลม เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

 5.2 แจ้งเวียนผู้รับมอบอํานาจและทุกหน่วยในเทศบาลตําบลบ้านแหลม รับทราบ  
 5.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคําสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในเทศบาล
ตําบลบ้านแหลม 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากเทศบาลตําบลบ้านแหลมเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ้านแหลมเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
  5.2 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  5.3 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  5.4 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
  2 คําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1.1  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  จาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  จากหลักการดังกล่าว  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดทําโครงการทบทวนและจัดทําแผนชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริง   
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือทบทวนแผนชุมชนเดิมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ณ ปัจจุบัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
  3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3.4 เพ่ือใช้เป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องอย่าง
แท้จริง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ชุมชน/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งจัดทําประชาคมชุมชน 
  5.2 จัดทําประชาคมชุมชนตามกําหนดการ 
  5.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคม จัดทําเอกสารแผนชุมชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  15,000  บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีแผนชุมชน อันเกิดจากการจัดประชุมจัดทําแผนชุมชน ครอบคลุมประชากรอย่างเท่าเทียมกัน  
  ผลลัพธ์ 
  ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของคนในชุมชนเอง 
 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :โครงการประชาคมเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  
การพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  จาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  จากหลักการดังกล่าว  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดทําโครงการทบทวนและจัดทําแผนชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริง   
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือทบทวนแผนชุมชนเดิมและปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ณ ปัจจุบัน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3.2 เพ่ือสร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนําเสนอปัญหา ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาหรือพิจารณาหาข้อยุติหรือข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3.4 เพ่ือใช้เป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องอย่าง
แท้จริง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2 จัดทําเอกสารและกําหนดเวลาในการจัดประชุมประชาคมเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  5.3 ประสานงานกับประธานชุมชนทั้ง 9 ชุมชน 
  5.4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
  5.5 ประชุมประชาคมเทศบาลตําบลบ้านแหลม เพื่อรวบรวมข้อมูล ความต้องการของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  15,000 บาท ต่อปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดทําประชาคมเทศบาลตําบลบ้านแหลม ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ผลลัพธ์ 
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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  3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆต่อไป 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์ สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
ร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  5.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  5.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
  5.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและแผนพัฒนา 
  5.5 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  5.6 ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  5.7 รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.8 ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
  5.9 เผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  5.10 รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
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7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข

โครงการต่าง ๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
 
 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมสภาสัญจร 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 17 (8) ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหาร ฯและสมาชิกสภา ฯก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ความต้องการ ความจําเป็น ในแต่ละหมู่บ้าน
ผ่านการประชุมสภาสัญจร จึงได้จําทํากิจกรรมประชุมสภาสัญจร ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภา 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาของท้องถิ่นของตน  
  3.2 เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภา ฯหรือ
การประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ ฯให้มีความเหมาะสมกันบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
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  5.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม สื่อ
ออนไลน์ ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 
  5.3 เผยแพร่รายงานการประชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  จัดประชุมสภาสัญจร  ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 
2. ประชาชนและเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาท้องถิ่น หรือการประชุมสภาของเทศบาลตําบล

บ้านแหลม 
3. ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภา 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 
5. ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบเพ่ือแก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่น 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนนิกิจการ ตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม ต้องเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ชุมชน  
โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ควรมีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ฐานะความ
เป็นอยู่ดีและการดํารงชีวิตดีขึ้น โดยให้ประชาชนในชุมชนมีการรวมกุล่มกันดําเนินกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือหาความ
ต้องการของชุมชน  ประเด็นที่เป็นปัญหาของส่วนรวม และนําไปเสนอผู้บริหารให้พิจารณาเป็นทางเลือกในการ
กําหนดนโยบาย  โดยทางเทศบาลตําบลบ้านแหลมจะนําปัญหาและความต้องการของชุมชนไปวิเคราะห์และ
กําหนดทางเลือกเป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญที่สุด ที่ควรได้รับการเยียวยาก่อนตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง  
และกําหนดเป็นนโยบายและมอบหมายให้ส่วนการงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 



76 
 

 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับแกนนําชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกันเอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  แกนนําชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประชุมชุมชนย่อย เดือนละ 1 ครั้ง ณ ที่ทําการชุมชนแต่ละชุมชน 
  5.2 ประชุมผู้บริหารพบแกนนําชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
7. งบประมาณ 
  180,000  บาท  
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการจัดประชุมแกนนําชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เรียนรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

 

  3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมร้องเรียนร้องทุกข์บนช่องทางเว็บไซด์ 
2. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาเรื่องอาชญากรรม ยาเสพติด  การทุจริตต่าง ๆได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในทุกๆ 
พ้ืนที่ของประเทศส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปโดยเร็ว ดังนั้น  เพ่ือความสงบสุขของประชาชนใน
ชุมชน และป้องกันแก้ไขปัญหาการกระทําผิดกฎหมายเทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดโครงการติดตั้งตู้แดงร้อง
ทุกข์  เพ่ือชี้เบาะแสของผู้กระทําผิดในชุมชน  และเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางเพ่ิมในการร้องทุกข์หรือชี้
เบาะแสการก่อการทุจริต  หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องหรือกระทําผิดกฎหมาย โดยผู้ร้องทุกข์ 
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ทุกคนมี ร้องเรียนร้องทุกข์มาที่หน้าเว็บไซด์ของเทศบาลตําบลบานแหลม ซึ่ง เป็นช่อง
ทางการร้องทุกข์เพ่ือนําสู่กระบวนการตรวจสอบได้อย่างทันยุคสมัย  
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3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางร้องทุกข์ให้กับประชาชนและเข้าถึงเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  2. เพ่ือทราบเบาะแสการทุจริต หรือปัญหาการกระทําผิดกฎหมายต่าง ๆของประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ  
  1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
  2. อธิบายถึงเว็บไซด์ของเทศบาลตําบลบ้านแหลมว่ามีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็บไซด์ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในทุกชุมชนมีช่องทางที่สะดวกในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆให้แก่เทศบาล 
 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

  3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวมการยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไป ที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วน ก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ งแสวงหาผลประโยขน์ 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงของประเทศ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่
จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
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  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดทํากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  3.2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  5.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
  5.3 สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชนผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  ผลลัพธ์ 
  การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างไลน์เครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่
จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริต จึงได้จัดทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
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การทุจริตให้กับประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

เทศบาลจึงได้สร้างไลน์ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางให้
ประชาชนได้เข้าถึงทางราชการ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายไลน์ภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตใน
ชุมชน 
  3.2 เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําไลน์ชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายภาคประชาชน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตทาง
ไลน์กลุ่ม 
  5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.4 เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ทางไลน์กลุ่มชุมชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม
  ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

 

  3.3.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
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ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

  การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม จึงได้จัดทํากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านทุจริต 
  3.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  5.2 กําหนดแนวทางหรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  5.3 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรใน
หน่วยงานของตนและประชาชน 
  5.4 เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  

ผลลัพธ์ 
  มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
       4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

  โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ
ทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

 3.3 เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
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การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  5.3 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลบ้านแหลมให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 5.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
  ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  4. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
  ผลลัพธ์ 

เทศบาลตําบลบ้านแหลมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 
        4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
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กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
  5.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5.6 เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลบ้าน
แหลม และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   มีรายงานผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการ
ทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
   4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ.2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไป
กําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือ
ลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม
เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานภายในของเทศบาลตําบลบ้านแหลมทุกหน่วยงาน 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 
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  5.2 จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  5.3 คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  5.4 คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  5.5 ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืน ๆ 
  5.6 มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
อย่างเคร่งครัด 
  5.7 ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  5.8 รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 

2. มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต  อย่างน้อย 3 เรื่อง 

3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบ้านแหลม) 

ผลลัพธ์ 
   เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลบ้านแหลมลดลง 
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 4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มกัมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลตําบลบ้านแหลมจึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. วิธีการด าเนินการ 
  1. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  2. จัดให้ไปอบรม ประชุม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
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  3. บันทึกรายงานการประชุม 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เข้าอบรมความรู้และระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 
 ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาของเทศบาลตําบลบ้านแหลม บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

  4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
                    ฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

  กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ ำยบริหำรเป็น
กลไกส ำคัญท่ีใช้ส ำหรับติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำนมีงบประมำณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำมเรียบร้อย
และถูกต้องเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกันนอกจำกจะท ำให้เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมมีบรรยำกำศกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กรสำมำรถน ำไปสู่ควำมโปร่งใสใน
องคก์รและลดกำรทุจริต 
  เทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมจึงได้ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรขึ้นเพ่ือก ำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมำชิกสภำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลมเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตสำมำรถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเองมำกข้ึน 
 



88 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านแหลม จํานวน 12 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท ำคูม่ือระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม 
  5.2 แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆเช่นกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโครงกำรตำ่งๆกำรแปรญัตติร่ำงขอบัญญัติประจ ำปีกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำฯลฯ 
  5.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบริหำรงำนในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนแหลม 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
   ผลลัพธ์ 
   การปฏิบัติงานต่าง ๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง 
                     ส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส 

 3.2 เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลตําบลบ้านแหลมรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําผิด
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1  ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2  แต่งตั้งคณะทํางาน 

 5.3  กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําความผิด  

  5.4  กํากับติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.5  เผยแพร่ มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
  5.6 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
  ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตําบลบ้านแหลมเพ่ิมมากขึ้น   
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ส าหรับผู้ร้องเรียน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ 
                       เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น 
ๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
  เทศบาลตําบลบ้านแหลมมีนโยบายใช้หลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านแหลม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับ
บุคลากรประประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลบ้านแหลม  
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่
บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง 
และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  5.2 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  5.3 ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สําหรับผู้ร้องเรียน 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากข้อร้องเรียนจากประชาชน, จํานวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

 
 

 
   
 


