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Action Plan
For Zero Tolerance & Clean Thailand

เทศบาลตาบลบ้านแหลม

คำนำ
การทุจ ริตเป็ นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานใน
ภาครั ฐ ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการขับ เคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกั บ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรจัดทาแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลบ้านแหลม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลบ้านแหลม ให้บรรลุเป้าหมาย
เทศบาลตาบลบ้านแหลม
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แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลบ้านแหลม ประจาปี 2561
โดยทั่วไปแล้วการทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตใน
ระดับ ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลั กการแล้ วการกระจาย
อํานาจมีวัตถุประสงค์ สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
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
สาเหตุและปัจจั ยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผู กขาด ดังนั้ น จึ งมี ความเกี่ย วข้องเป็ น ห่ ว งโซ่ผ ลประโยชน์ท างธุร กิจ ในบางครั้งพบบริษัท มีการให้ สิ น บนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รั บค่า ตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่ องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่ อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่ อัน ดับ ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ว โลก และเป็นอันดับ ที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี
2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง
สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็ น สั งคมที่ตั้งอยู่ บ นพื้น ฐานความสั มพัน ธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสั งคม
อุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคม
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
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เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกํา หนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้า นทุจ ริ ต ” มีเป้ าหมายหลั กเพื่อให้ ป ระเทศไทยได้รับการประเมินดัช นีการรั บรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น จึ งได้ตระหนั กและให้ ความสํ าคัญกับการบริห าร จัดการที่มีความโปร่ง ใส สร้า งค่านิย ม
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้ การบริห ารราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่ งเสริ มบทบาทการมีส่ วนร่ว ม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ
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3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มคี วามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุ กภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลบ้านแหลม ประจาปี 2561 นาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

12
13
14
15

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติ
โครงการกิจกรรม 5 ส
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
โครงการวันเทศบาล
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
และแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้
ที่ดี
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เรื่องการกาหนดตัวชี้วัด
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
ในการพัฒนาภาวะผู้นา
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0" และความเชื่อมโยงสู่
การพัฒนาท้องถิ่น
โครงการห้องคลังความรู้
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนาไปสู่
การประพฤติปฏิบัติ
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน
โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแหลม
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่
เสน่ห์เมืองบ้านแหลม

จานวนงบประมาณ (บาท)
ที่ตั้งไว้เพื่อดาเนินการ
4,000
10,000
10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

83,900
10,000

10,000

10,000
10,000
5,000
15,000

แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลบ้านแหลม ประจาปี 2561 นาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
ลาดับที่
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติ
โครงการถนนสวยงาม
โครงการกวาดบ้านทาความสะอาดเมือง
(Big Cleaning Day)
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัย
ในชุมชน
โครงการทบทวนความรู้และแนวทาง
การเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน
โครงการค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ
เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้า ภัย
จากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสาหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คุ้มครองเด็ก
โครงการเข้าวัดทาบุญปลูกต้นไม้ถวาย
วัดเนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการน้ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือ
ให้น้องเพื่อคูคลองที่ใสสะอาด
โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกอนุรักษ์
แม่น้าเพชรบุรี
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้าเพชรบุรี
โครงการผ้าป่าขยะ
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
ในครัวเรือน
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัว
แนวตั้ง
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

จานวนงบประมาณ (บาท)
ที่ตั้งไว้เพื่อดาเนินการ
50,000
10,000
20,000
10,000
25,000

30,000
15,000
3,000
2,000
5,000
85,000
5,000
10,000
3,000
5,000
32,000

แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลบ้านแหลม ประจาปี 2561 นาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
ลาดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติ
แกนนาสุขภาพชุมชน
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
และของดีบ้านแหลม
โครงการถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชน
คนบ้านแหลม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่
ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
โครงการครอบครัวนักปั่นสร้างสรรค์
วินัยจราจร
โครงการเยาวชนคนทูบี ทาดีเพื่อพ่อ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน
การคัดแยกขยะ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านแหลม
มาตรการผู้บริหารกาหนดแนวทางการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์
หรือสื่อช่องทางอื่น ๆ
กิจกรรมจัดทาแนวทาง หรือคู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย
งานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จานวนงบประมาณ (บาท)
ที่ตั้งไว้เพื่อดาเนินการ
10,000
50,000
50,000
40,000
40,000
27,000
15,000
-

-

แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลบ้านแหลม ประจาปี 2561 นาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
ลาดับที่
46
47
48
49
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติ
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
กิจกรรมนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่า
บริการอย่างชัดเจน
มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจ
สอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าว
สารของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
โครงการจัดทาจดหมายข่าวเทศบาล
โครงการจัดทาเอกสารรายงานกิจการ
เทศบาล
มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
โครงการทบทวนและจัดทาแผนชุมชน
โครงการประชาคมตาบลบ้านแหลม
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน
โครงการตู้แดงร้องทุกข์
มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลตาบลบ้านแหลม
กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ตาบลบ้านแหลม

จานวนงบประมาณ (บาท)
ที่ตั้งไว้เพื่อดาเนินการ
10,000
-

70,000
100,000
15,000
15,000
180,000
4,000
-

แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลบ้านแหลม ประจาปี 2561 นาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
ลาดับที่
61
62
63
64
65

66
67

68

69
70

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวปฏิบัติ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแหลม
กิจกรรมจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการ
บริหารงานบุคคล
กิจกรรมจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียด
ข้อมูลการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้
ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู
กิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองท้องถิ่น
รวมงบประมาณ
***หมายเหตุ*** เครื่องหมาย - คือ ไม่ใช้งบประมาณ

จานวนงบประมาณ (บาท)
ที่ตั้งไว้เพื่อดาเนินการ
-

-

-

40,000
10,000
1,203,900

