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ค ำน ำค ำน ำ  
  

“การทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ” นับเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน           
ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบัน           
ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก รวมถึงด้านความม่ันคง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเท ศ           
ได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน          
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่  69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562 – 2564)  ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบายชาติอีกด้วย 
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บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่ มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิ ดขึ้น ตลอดจนบุคคล     
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่        
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่ มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่    
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
(1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการ เงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
(3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
(4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
(5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
(6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
(7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
(1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสห นึ่ง     
ที่ท าให้เกิดการทุจริต 

(2)  ส่ิงจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม       
การทุจริตเพ่ิมขึ้น 

ส่วนที่ 1 
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(3)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

(4)  กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ–จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 

(5)  กำรได้รับค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสม   รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

(6)  กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม   ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น    
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

(7)  มีค่ำนิยมท่ีผิด  ปัจจุบันค่านิยมทางสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต   
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มีค่านิยมที่ ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าให้การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง  

 

2. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่           
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซ่ึงรวมทั้ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี     
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา        
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยเหตุที่ว่านี้ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชก าร     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคน มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Page 3 
 

หรือพวกพ้องโดยมิชอบ มีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นจ านวนมาก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย  ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย      
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า      
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ 
ซ่ึงส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภา พลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)  พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน        
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกัน             
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคม
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ       
ที่ยอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่า เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม    
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน           
ไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน      
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่า ด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3        
(พ.ศ. 2560–2564)  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สามปี (พ.ศ.2562–2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562–2564) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงาน    
ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (Integrity and Transparency Assessment – ITA) อัน จ ะเป็ น การ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชน           
มีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
3.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ       

มิชอบของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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3.2 เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้ บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ปฏิบัติราชการโดยยึดหลั ก          
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ      
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็ง 

3.4 เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกัน การตรวจสอบ มิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์โดยมิชอบ 

3.5 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่า ทันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมคิดมาตรการป้องกัน        
การทุจริต โดยให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างทั่วถึง 

3.6 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้ำหมำย 
4.1 ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ตลอดจนประชาชน           

มีจิตส านึกในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
4.2 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีระบบการปฏิบัติงาน ที่สามารถป้ องกันปัญหาเก่ียวกับการทุ จริต          

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

4.3 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สามารถประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ได้ทั้งจากหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

4.4 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 

4.5 เทศบาลต าบลบ้านโพธิพั์ฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.6 สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือบริหารราชการ     

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
5.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลา กรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

5.2 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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5.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ เฝ้าระวัง       
การทุจริต  

5.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีความเข้ มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต     

5.5 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

1. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสำมปี (พ.ศ.2562 - 2564) มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ      

การป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564) 

มิติที่ 1 

กำรสร้ำงสังคมไม่ทน 

ต่อกำรทุจริต 

มิติที่ 2 

กำรบริหำรรำชกำร 

เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ 3 

กำรส่งเสริมบทบำทและกำร

มีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

มิติที่ 4 

กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไก  

ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

รำชกำรขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

การ ส ร้า งจิต ส า นึก แล ะค วา ม

ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ

การเ มืองฝ่ ายบ ริห าร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย

ป ระ จ า ขอ งอ ง ค์ ก รป ก คร อ ง       

ส่วนท้องถิ่น 

แสดงเ จตจ านงท างการเมือง ในการ

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
จัดให้ มีและ เผยแพร่ข้อ มูลข่ าวสาร

ในช่องท างที่เป็นการอ านวยความ

สะดวกแก่ป ระชาชน ได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตาม

อ านาจห น้าที่ขององค์กรป กครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

มีการจัดวางระบ บ และรายงานการ

ควบ คุมภ ายในตามที่ คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

มาตรการใช้ดุลยพิ นิจและ ใช้อ านาจ

หน้าที่ให้ เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล

ในการด า เนินกิจการ การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

มาตรการจัดการในกรณี ได้ท ราบ 

หรือ รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ การ

ทุจริต 

สร้างจิตส า นึกและความตระห นัก   

แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

กา รส ร้ าง จิต ส า นึก แ ล ะ ค วา ม

ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

การรับฟั งความคิดเห็น การรับ และ

ตอบสนอง เร่ืองร้องเ รียน/ร้องทุกข์

ของประชาชน 

การส่ง เสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วม

บริหารกิจการขององ ค์กรป กครอง

ส่วนท้องถิ่น 

การสนับ สนุนให้ ภ าคป ระชาช น        

มีส่ วนร่วมต รวจสอบ การป ฏิบั ติ      

หรือการบริห ารราชการตามช่องทาง           

ที่สามารถด าเนินการได้ 

การส่ง เสริมบ ทบ าทการตรวจสอบ

ของสภาท้องถิ่น 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Community)  แ ล ะ บู รณ าก า ร     

ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสำมปี (พ.ศ.2562 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

1. การสร้าง

สั งค ม ท่ี ไ ม่

ทนต่ อ ก าร

ทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้าง

จิตส านึกและความ

ตระหนักแก่บุคลากร

ท้ังข้าราชการการ

การเมืองฝ่ายสภา

ท้องถ่ิน และฝ่าย

ประจ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนาคุณธรรม     

จริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศ บาล ข้าราชก ารและลูก จ้ าง

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

1.1.1 (2) โค รงก ารสมุด ความ ดี

พ นั ก ง าน จ้ าง เท ศ บ าลต าบ ล     

บ้านโพธิ์ 

1.1.2 (1) ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ต าม ป ระ ม ว ลจ ริยธ รรม ขอ ง

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

1.1.3 (1) มาตรการจัด ท าคู่มื อ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมท่ีไม่ใช้ งปม.

(งานการ จนท.) 

 

 

กิจกรรมท่ีไม่ใช้ งปม. 

(ทต.บ้านโพธิ์) 

 

กิจกรรมท่ีไม่ใช้ งปม. 

(งานการ จนท.) 

 

กิจกรรมท่ีไม่ใช้ งปม.

(งานนิติการ) 

 1.2 การสร้าง

จิตส านึกและความ

ตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาค

ส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 (1) โครงการค่ายสานสายใย

ครอ บค รัว  “เติ ม รัก ใ ห้เต็ ม ร้ั ว    

สร้างครอบครัวให้มีสุข” 

1.2 .2  (1 ) โค รงก ารให้ บ ริก าร

จัด เก็ บภาษี เค ล่ือน ท่ี  ประจ า ปี 

2561 – 2564 

1.2.2 (2) โครงการรณรงค์การคัด

แยกขยะ 

1.2.3 (1) โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ระยะ ส้ันส าหรับประชาชนและ ผู้

ว่างงาน 

300,000 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

300,000 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

300,000 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

งานสังคมสงเคราะห์

และพัฒนาชุมชน 

 

กิจกรรมท่ีไม่ใช้ งปม. 

(กองคลัง) 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 

งานสังคมสงเคราะห์

และพัฒนาชุมชน 

 1.3 การสร้างจิต 

ส านึกและความ

ตระหนักแก่เด็ก    

และเยาวชน 

 

1.3.3 (1) โครงการสร้างจิตส านึก

ความซื่อ สัต ย์และจิ ตสาธารณะ

ให้แก่เด็กปฐมวัย 

- - - กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสำมปี (พ.ศ.2562 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

2. การบริหาร

ราชการ     

เพ่ือป้องกัน

การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง

ทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต  

ของผู้บริหาร 

(1) กิจก รรมประกาศ เจต จ าน ง

ต่อต้ านก ารทุ จริตของผู้บ ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- - - กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ส านักปลัด) 

 2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 

2.2 .1 (1) ม าตรก ารออก ค าส่ั ง

มอบหม ายของนายกเทศมนต รี 

ปลัด เทศบาล และหั วหน้ าส่ว น

ราชการ 

2.2.1 (2 ) กิ จก รรม สร้างค วาม

โปร่งใสในการพิ จารณาเล่ือน ข้ัน

เงินเดือน 

2.2 .2 (1) การคว บคุ มการเบิ ก

จ่ า ย เ งิ น ต า ม เท ศ บั ญ ญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2 .2 .2  (2 ) ก ารพั ฒ น าแ ผ น         

และกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2.2 .2 (3 ) ก ารเผยแพ ร่ ข้อ มู ล

ข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

2.2.3 (1) กิจกรรมการใช้บัตรคิว

ในการติดต่อราชการ 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

กิจกรรมไม่ใช้  งปม. 

(ส านักปลัด) 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานการ จนท.) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(กองคลัง) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(กองคลัง) 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(กองคลัง) 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานจัดเก็บรายได้) 

 2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้

อ านาจหน้าท่ีให้

เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี  

 

 

2.3 .1 (1) โค รงการลด ข้ันตอ น   

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

2.3.2 (1) มาตรการมอบอ านาจ

อนุมัติ  อ นุญาต ส่ังก าร เพื่อ ลด

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส่วน) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส่วน) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสำมปี (พ.ศ.2562 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ

แก่หน่วยงาน /บุคคล 

ในการด าเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องบุคลากร

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

2.4.2 (1) กิจกรรม เชิด ชู เกีย รติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานการ จนท.) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(กองการศึกษา) 

 2.5 มาตรการจัดการ

ในกรณีได้ทราบหรือ   

รับแจ้งหรือตรวจสอบ  

พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท าข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ 

2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมือ

กับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการ

ต าม อ าน าจห น้ าท่ี  เพื่ อ ก าร

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล 

2.5 .2 (2 ) ม าต รก ารให้ ค ว าม

ร่วม มือกับหน่ วยงานต รวจสอ บ   

ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2 .5 .3  (1 ) ม าต รก ารแต่ ง ตั้ ง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส่วน) 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส่วน) 

 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส่วน) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานนิติการ) 

3. การส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วนร่วม

ของภาค

ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผย 

แพร่ข้อมูล ข่าว สาร   

ในช่องทางท่ีเป็นการ

อ านวยความสะดวก

แก่ ป ระ ชาชน ได้ มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติ ราชก าร

ตาม อ านาจห น้า ท่ี  

ขององค์กรปกครอง

ส่วน ท้อ งถ่ิน ได้ ทุ ก

ข้ันตอน 

3.1 .1 (1 ) ม าต รก ารป รับป รุ ง    

ศูนย์ข้อมูล ข่าว สารขอ งเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ ให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

3.1.2 (1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย 

 

3 .1 .3  (1 ) ม าต รก าร จั ด ให้ มี

ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมู ล

ข่ า ว ส ารขอ ง เทศ บ าล ต าบ ล       

บ้านโพธิ์ 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานประชาสัมพันธ์) 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานประชาสัมพันธ์) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานประชาสัมพันธ์) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสำมปี (พ.ศ.2562 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 3.2 การรับฟังความ

คิด เห็น การรับและ

ต อ บส นอ ง เร่ื อ ง

ร้องเรียน/ ร้องทุก ข์

ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคม

แผนชุมชน 

 

3.2.2 (1) การด าเนินงานของศูนย์

รับเร่ืองราว ร้องทุ ก ข์ / ร้องเรียน 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3.2.3 (1) กิจ กรรมรายงานผล    

กา รต รว จสอ บ ข้อ เท็ จจ ริง ให้ ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานพัฒนาชุมชน) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานนิติการ) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานนิติการ) 

 

 3.3 การส่งเสริมให้

ป ระ ชาช นมี ส่ ว น

ร่วม บริหารกิ จการ

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

3 .3 .1  (1 ) กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริม      

และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

 

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน

ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น

คณะกรรมการ 

3.3.3 (1) กิจกรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

บ้านโพธิ์ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานพัฒนาชุมชน) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(กองคลัง) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ส านักปลัด) 

 

4. การเสริม 

สร้างและปรับ 

ปรุงกลไกใน

การตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ 

4.1 มี ก ารจั ด วา ง

ระ บบและ รายงาน

การควบคุมภายใน

ต า ม ท่ี ค ณ ะ 

กรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินก าหนด 

4.1 .1 (1 ) โครงการจัดท าควบคุ ม

ภายใน 

 

4 .1 .2  ( 1 )  ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม

ประเมินผลระ บบควบคุมภ ายใน

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส านัก/กอง) 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(ทุกส านัก/กอง) 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสำมปี (พ.ศ.2562 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 4.2 ก ารสนั บส นุ น

ให้ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติ  หรือการ

บริหารราชการตาม

ช่องทางท่ีสาม ารถ

ด าเนินการได้ 

 

4.2.2 (1) กิจกรรมรายงานผลการ     

ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- - - กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(กองคลัง) 

 4 .3  ก าร ส่ ง เส ริม

บ ท บ า ท ก า ร

ตรวจสอบของสภา

ท้องถ่ิน 

 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก

สภาท้องถ่ิน ให้ มีบทบาท ในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานกิจการสภา) 

 

 

 4.4 เสริมพลังการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

(Community)  

และบูรณาการ     

ทุกภาคส่วน 

เพื่อต่อต้าน 

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กรณีพบเห็นการทุจริต 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

กิจกรรมไม่ใช้ งปม. 

(งานประชาสัมพันธ์) 
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โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
แนบท้ำยแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

 
มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำ
ท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนในท้องถ่ิน 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
                      เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล / ท่ีมำของโครงกำร 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เป็นผู้ที่ มี
บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่ กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้ มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซ่ือสัตย์
แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการ
การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น แบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่ วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน ได้แก่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานพึงด ารงตนให้ต้ังม่ันในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่         
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 

ส่วนที่ 3 
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3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ดังนั้นเพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ยึดถือเป็นแนวทาง

ส าหรับประพฤติตน ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตลอดจนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ น าหลักธรรม
ค าสั่งสอน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการเสียสละ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. เพ่ือเผยแพร่ประมวลจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้ทราบอย่างทั่วถึง 

4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต               
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1 ประชุมปรึกษาหารือ ก าหนดแนวทาง 
6.2 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
6.3 ผู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 

6.3.1 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับ/หรือประมวลจริยธรรม เพ่ือเผยแพร่ 
6.3.2 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล

บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
6.3.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพ่ือสร้างความสามัคคี การเสียสละ สร้างสังคมแห่ง

ความดี เช่น ท าความสะอาดริมทางสาธารณะ ล้างห้องน้ าวัด ตัดหญ้าริมทาง หน้าอาคารส านักงาน ฯลฯ 
6.4 ด าเนินการตามโครงการฯ 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562–2564) 
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8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีคุณธรรม เข้าใจ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ 
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้รับการพัฒนา

จิตใจ พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ทราบหลักเกณฑ์

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
4. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปราศจากการทุจริต เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยส่วนรวม 
 

ล ำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
ที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ย อมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความส าเร็จ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมา
อ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและ
กันในองค์กร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงาน
จ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาลและพนักงาน 
 3.2 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 

3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
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4. เป้ำหมำย 
 พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. ระยะเวลำ  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า ทุกวันและ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันศุกร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2  มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเม่ือเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 
 
มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำ
ท้องถ่ินและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2555 โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซ่ึงมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตา มความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กันยายน 2558  ก าหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
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ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
ม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ  ได้แก่ 1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 2) มีจิตส านึกที่ ดี 
ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน 4) ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 5) บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 6) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง    
7) มุ่งสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 8) ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9) ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว11 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล ต าบล
บ้านโพธิ์  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต       
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เปิดเผยเป็นทางการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ     
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม       
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 
มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ท้ังข้ำรำชกำรกำรเมื องฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำ
ท้องถ่ินและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักท่ีจะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน                
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลัง ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์กรความรู้ เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักคณะกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระย ะที่ 3           
(พ.ศ. 2560 – 2564) พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน   
5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ  เรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตข้างต้น เพ่ือน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก
ส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่ เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึ งปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้ งเป็น ข้อ มูลให้ ป ระชา ชนและผู้สน ใจได้ ศึกษาเพ่ือ เป็น พ้ืน ฐานกา รปฏิ บั ติตน ในการร่วมกัน รณรง ค์            
สร้างสั งคมไทยให้เป็ นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบ เท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็น
องค์กรความรู้ในการท างานให้เป็นไปตามความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้ำหมำย 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. ระยะเวลำ  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
  1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรค่ำยสำนสำยใยครอบครัว “เติมรักให้เต็มรั้ว สร้ำงครอบครัวให้มีสุข” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

แนวคิดสถาบันครอบครัวไทย มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความเป็นครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีระบบ    
เครือญาติและสายใยแห่งความผูกพันที่เหนียวแน่นม่ันคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม        
ซ่ึงนับว่าเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันความเป็นครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และภาวะความทันสมัยและค่านิยมในการบริโภค รวมถึงวัตถุนิยมมีมากขึ้น 
โดยพบว่าครอบครัวไทยก าลังประสบปัญหาที่ส า คัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาสัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวลดน้อยลงที่ผ่านมาปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาครอบครัวแทบทั้งสิ้นเพราะพ่อแม่และลูกต่าง
ไม่เข้าใจกัน  2) ปัญหาการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอย่างมีคุณภาพลดน้อยลงทางออกที่เด็กและ
เยาวชนมองหาจึงกลายเป็น “การแสดงออกในทางที่ผิด” และมีเพ่ือนเป็นคนที่รับฟังปัญหามากกว่าคนในครอบครัว 
3.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนดชีวิต ความเร่งรีบและต้ังหน้าต้ังตาท ามาหากิน เพ่ือความอยู่รอด
ของครอบครัว ดังนั้นค่าครองชีพจึงมีอิทธิพลเหนือสิ่งอ่ืนใดจากปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้ครอบครัวขาดความสมดุล 
น าไปสู่การเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น ความไม่เข้าใจซ่ึงกันและกันจึงเกิดขึ้นปัญหาที่ตามมาคือ  ปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พ่ีกับน้อง พ่อกับลูก หรือแม่กับลูก ปัญหาผู้สูงอายุขาด
การดูแล ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด และอ่ืน  ๆ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเก่ียวข้องได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการท าให้ชุมชน/สังคม
เล็ก ๆ มีความสุข รู้สึกปลอดภัย ปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัวให้จงได้และเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้บังเกิดผลส าเร็จจึงได้จัดท าโครงการค่ายสานสายใยครอบครัว “เติมรักให้เต็มรั้ว สร้างครอบครัวให้มีสุข” ขึ้น  
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้าใจกันบนพ้ืนฐานของความรักความ
อบอุ่น ความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อกันเพ่ือให้ทุกคนมีความสุขและน าความสุขกลับมาสู่ชุมชน/สังคม   
อย่างยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตส านึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความรักความเข้าใจ สร้าง
ความสุข ความสดใส ความมีชีวิตชีวาให้กับครอบครัว 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว โดยใช้สันติวิธี หลีกเลี่ยงการทะเลาะด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง     
หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าหยาบคายในครอบครัว 

3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้เกิดความตระหนักการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 
และมีความสุขได้นั้นสมาชิกในครอบครัวต้องมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน รับฟังให้ค าปรึกษาและแนะน ายามมีปัญหา  
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3.4 เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับชุมชน สร้างความรู้ความตระหนักให้แก่ชุมชนในการ
เฝ้าระวังป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองครอบครัวให้อยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
4. เป้ำหมำย 
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ประชาชน ซ่ึงประกอบไปด้วยเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง โรงเรียนระดับ     
ประถมศึกษา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 50 คู่ (100 คน) 
 - กลุ่มเป้าหมายจ านวน         100    คน   
 - เจ้าหน้าที่และวิทยากรจ านวน       15    คน 
      รวมทั้งสิ้น       115    คน   
5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 5.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 5.3 ท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
 5.4 แบ่งงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายสานสายใยครอบครัว “เติมรักให้เต็มรั้ว สร้างครอบครัวให้มีสุข” โดย
มีกิจกรรมดังนี้ 
     1. กิจกรรมรู้จักทักทำย  ละลำยพฤติกรรม 

   (ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักคุ้นเคยมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กดดัน สามารถเปิดใจแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันและพร้อมเข้าสู่กระบวนการอบรม) 
  2. เสริมสร้ำงควำมรู้ยำเสพติด  ผลกระทบของยำเสพติดและบทลงโทษผู้ค้ำ  ผู้ผลิต 

   (ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชนสังคม กฎหมายและบ ท
ก าหนดโทษของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย เรียนรู้ก าแพงที่จะฟันฝ่ายาเสพติดคือชีวิตมีคุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม)  

3. กิจกรรม เข้ำถึง เข้ำใจ ก้ำวไปด้วยกัน 
   (ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ปฏิบัติตนได้ตามกฎเกณฑ์มีความ

อดทนอดกลั้น เพ่ือเกิดระเบียบวินัย เกิดความเข้าใจพร้อมที่จะก้าวไปท ากิจกรรมด้วยกัน) 
4. กิจกรรม  รู้ทันโลก รู้ทันปัญหำ ก้ำวฝ่ำวิกฤตกำล 
   (สามารถมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคม เกิดการเรียนรู้เข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ และ

รู้เท่าทันปัญหาเหล่านั้นจนสามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้) 
5. กิจกรรม  สังเครำะห์ปัญหำ  เผชิญหน้ำกับควำมจริง 
   (ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ ที่ดีเข้าใจซ่ึงกัน

และกันเกิดมุมมองถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้รู้จักพิจารณาว่าตนเองไป
เก่ียวข้องกับปัญหาได้อย่างไร รู้จักหาแนวทางแก้ไข) 
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6. กิจกรรม แนะแนวแนะน ำ รู้ธรรมรู้จริง 
   (ผู้เข้าร่วมอบรมได้ข้อคิดและแนวคิดจากการท า งานร่วมกัน เข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น

พร้อมทั้งมองเห็นทางออกในการแก้ไขปัญหาและน าหลักธรรมเบื้องต้นมาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน) 
7. กิจกรรม รับขวัญร้อยใจ เติมไฟกำรเปล่ียนแปลง (บำยศรีสู่ขวัญ) 
   (ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความอบอุ่นไม่โดดเด่ียว สร้างความรักและสายใยแห่งครอบครัวที่

เกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีภายใต้ความสงบและแสงเทียนที่จะส่องน าทางชีวิตต่อไป ซ่ึงผู้ปกครองได้ผูกข้อมือให้เด็ก
พร้อมกับค าอวยพรที่ดีที่จะสร้างขวัญและก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไป) 

8. กิจกรรม ทดสอบดวงใจ ทลำยก ำแพง 
   (ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของบุพการี ทดสอบเรื่องระเบียบ

วินัยในการใช้ชีวิตรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคมการเอาใจใส่คนในครอบครัวเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน) 
9. กิจกรรม รวมดวงใจเป็นดวงเดียว เพ่ือสู้ทุกปัญหำ 
   (ผู้เข้ารับการอบรมมีการพูดคุย รู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกกดดัน ต่อต้านด้วยบทเพลงและมีการ

เคลื่อนไหวเพ่ือให้ครอบครัวเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเกิดก าลังใจมีสติก าหนดใจให้เป็นดวงเดียวกัน) 
10. กิจกรรม ควำมเข้ำใจในกำรส่ือควำมหมำย สร้ำงสำยสัมพันธ์ในครอบครัว 
   (ผู้เข้ารับการอบรมมีการสื่อสารเพ่ือลดความขัดแย้งของครอบครัว รู้จักฟัง การขอโทษและการ

ให้อภัยเพ่ือลดความขัดแย้งในครอบครัว) 
11. กิจกรรม สำยสัมพันธ์ในครอบครัว 
    (สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตระหนักในรากเหง้าของปัญหารู้จักปัจจัยที่ ก่อให้เกิด

ทุกข์สุขของครอบครัวและได้ทบทวนทุกข์และสุขของครอบครัว) 
12. กิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์ ช่วยกันคนละนิด 
    (เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ ดีในการช่วยกันท างานบ้านจากการท ากิจกรรม ดูวีซีดี  แล้วหา

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไขการน าเสนอ ท าให้ครอบครัวมีความสามัคคี ร่วมกันคิดร่วมกันท าแล้วความส าเร็จก็อยู่
แค่เอ้ือม) 

13. กิจกรรมเทียนศรัทธำส่องสยำมก้ำวเดินตำม เบ้ืองพระยุคลบำท (กิจกรรมจุดเทียน        
จุดประกำยอุดมกำรณ์ท ำควำมดีเพ่ือชุมชน สังคมและประเทศชำติ ท่ีส ำคัญให้รู้จักค ำว่ำ “รู้รักสำมัคคี” 

    (ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยายเรื่องชีวิตตระหนักเรื่องธรรมชาติของชีวิต การตายและ
การใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่ารวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลและฟังค าบรรยายเก่ียวกับการทรงงานอย่างหนัก
ของในหลวง เพ่ือปวงประชาโน้มน าให้เกิดความรักสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงมีต่อพสกนิกร สุดท้ายร่วมกันจุดเทียนและร่วมกันต้ังปณิธานใจห่า งไกลยาเสพติดท าความดีเพ่ือถวายแด่พ่อ
หลวงของปวงชนชาวไทย) 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Page 23 
 

14. กิจกรรม “แก้ปัญหำด้วยปัญญำ ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นใจ (แนวทำงกำรมองโลกและ
กำรปรับเปล่ียนทัศนคติ) 

    (ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังแนวทางการมองโลกและการปรับเปลี่ยนทัศนะคติในการด ารงชีวิต
ในทางที่ดีขึ้น โดยเชื่อมโยงถึงการรู้จักเปิด ปรับ เปลี่ยน ปลง รู้สึกว่าตนเองได้รับโอกาสจากครอบครัวและคนใน
ชุมชน/สังคมท าให้เกิดแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงตนเอง)  

15. กิจกรรม   พระคุณแม่  “เครื่องหมำยแห่งคนดี  คือชีวีกตัญญู” 
    (ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังค าบรรยายเรื่องการเกิด  โดยให้เยาวชนได้ขอขมาและต้ังใจ สัญญา

ใจในการลด ละ เลิก ยาเสพติด) 
16. กิจกรรม กำรไถ่โทษ  “กลับมำเข้ำใจ  เริ่มต้นใหม่ด้วยกัน” 
    (รู้จักการยอมรับผิดในสิ่งที่กระท าในสิ่งที่พูดสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยค าขอโทษ 

ลดการถือทิฐิตัวเองด้วยการรู้จักให้อภัย) 
17. กิจกรรม สัญญำใจ “กิจกรรมท่ีได้แสดงควำมรู้สึกในส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบของกันและกัน        

และสัญญำกันว่ำจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือครอบครัว 
    (ความต้องการของครอบครัว ช่วยกันระดมความคิดว่าปัญหาความต้องการแต่ละคนมีอะไรบ้าง

และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันไปยังจุดหมายที่วางไว้ 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

จ านวน 2 วัน 1 คืน 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
6. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 วังยางรีสอร์ท โฮเทล แอนด์สปา ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
7. งบประมำณ 
 300,000.-  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์ ทั้ง 2  แห่ง  
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกร่วมกันแก้ไขปัญหาเกิดความรักความเข้าใจในครอบครัว สังคม 
 9.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมปลุกจิตส านึกให้ประชาชน
ต่ืนตัวสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดในชุมชนสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาซ่ึงกันและกัน  
 9.3 ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ ท าให้ครอบครัวและสังคมแข็งแรง 

9.4 เด็กเยาวชนพร้อมครอบครัวได้ รับความรู้  โดยมีศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์        
เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน   
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มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
  1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรให้บริกำรจัดเก็บภำษีเคล่ือนท่ี ประจ ำปี 2562 – 2564  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษี
โร งเรือนและที่ ดินใน เขตพ้ืนที่ เทศบาลต า บลบ้ าน โพธิ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีบ า รุงท้อ งที่ พ.ศ. 250 8 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 ประกอบกับภายในเขต
ความรับผิดชอบของต าบลบ้านโพธิ์ มีพ้ืนที่มากและงานในหน้าที่ของการจัดเก็บรายได้มีเ พ่ิมมากขึ้น ต้องมีการ
เตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งแบบพิมพ์ที่ใช้ในการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษี  
 ฉะนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ มีหน้าที่ช าระภาษี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้
จัดท า “โครงการให้บริการช าระภาษีเคลื่อนที่ประจ าปี 2562 – 2564” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษีท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นธรรมและเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
 3.3 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์กับประชาชนภายในต าบลบ้านโพธิ์ ในด้าน       
การบริหาร สามารถเข้าถึงประชาชนมากขึ้นและรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ขออนุมัติโครงการพร้อมทั้งออกค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งต าบล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

5.3 ก าหนดวันและเวลาในการออกรับช าระภาษีนอกเวลาในแต่ละหมู่บ้าน 
 5.4 จัดหาของที่ระลึกมอบให้ผู้ที่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ในการช าระภาษี 
 5.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 
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ล ำดับ 

ท่ี 
กิจกรรม ปีงบประมำณ 2562 - 2564 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1 ขออนุมัติโครงการพร้อมท้ังออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ      
2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 

- เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
- ติดประกาศตามบอร์ดประจ าหมู่ บ้านและท่ีส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ 
- ส่งจดหมายแจ้งผู้ช าระภาษีทุกราย 
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 
- รถประชาสัมพันธ์ 
- จดหมายข่าว 

     

3 จัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 9      
4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน      

 

7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนในต าบลบ้านโพธิ์ได้รับบริการสาธารณะ
ต่างๆ และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
 9.2 มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง 
 9.3 เป็นการบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 9.4 มีการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 9.5 เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

ล ำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่ างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กอปรกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งประชากรจริงในพ้ืนที่และประชากรแฝง ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะเพ่ิมขึ้น
ทวีคูณ รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” 
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ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา   
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลัก ๓ Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสั งคม/ประชาชน โดยให้
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะขึ้น            
เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินงานและปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือน ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน  
 3.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สถานที่ราชการ วัด หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชาสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงกิจกรรมให้ความรู้ เก่ียวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะมูลฝอยและผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 5.2 จัดต้ังถังขยะคัดแยกตามจุดที่ก าหนดในแต่ละหมู่บ้าน 
 5.3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละหมู่บ้าน 
 5.4 เก็บข้อมูลการลดปริมาณขยะแต่ละประเภท 
 5.5 ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

จัดหาถังขยะคัดแยก /ก าหนดจุดต้ังถังขยะคัดแยก 
8. งบประมำณ 
 20,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ลดปริมาณขยะจากครัวเรือนท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 
10.2 ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 
10.3 ประชาชนได้รับการปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน   
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มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
  1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิ บัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับประชำชนท่ัวไปและผู้ว่ำงงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน นับว่า
เป็น สิ่งส าคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานร าก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เป็ น
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้
เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสมาชิกในชุมชนยัง
สามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน  และดึงให้ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กิน
ของไทยใช้ของไทย ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการแก้ไขปัญหา
ในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้
กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
ตลอดจนให้คนจน ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเอง ให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับ
การต่อยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง  อันจะเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน จัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลต าบล       
บ้านโพธิ์ ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึงในครั้งนี้เป็ นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรม
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 ดังนั้น ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส าหรับประชาชน
ทั่วไปและผู้ว่างงาน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม ให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุกๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน เพ่ือให้สามารถน าไป
เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันท า และร่วมกันพัฒนา
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
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 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
 3.4 เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจในพ้ืนที่ต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 7.1 เสนอโครงการ ฯ 
 7.2 ประสานไปยัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 7.3 ประสานวิทยากรเพ่ือให้การอบรม 
 7.4 ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
 7.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 
8. งบประมำณ 
 100,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
 งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
 10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
 
มิติท่ี 1  กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
  1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
  1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสำธำรณะให้แก่เด็กปฐมวัย 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์        
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม  เป็นต้นเหตุของความยากจนของชนในชาติ เป็นภัยต่อความม่ันคงและส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต โดยเฉพาะการสร้างค่านิยมในการท าความดี สร้างค่านิยมแห่งความ
ซ่ือสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเติบโตขึ้นเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปนั้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “สร้างจิตส านึก     
ความซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะให้แก่เด็กปฐมวัย” ขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยในชุมชนมีค่านิยมในการรัก
ความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการร่วมกัน
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะแก่เด็กปฐมวัยในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในชุมชน เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีความซ่ือสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
4. เป้ำหมำย 
 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. ระยะเวลำ  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 การเตรียมการ วางแผนงาน เพ่ือด าเนินโครงการฯ 
 6.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 
 6.2.1 สอดแทรกการสร้างจิตส านึกซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะในการจัดกิจกร รมเสริ ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ประจ าวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6.2.2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือช่วยกันสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กเม่ืออยู่ที่บ้าน 
 6.2.3 จัดท าสมุดบันทึกความดีของเด็กรายบุคคล เพ่ือบันทึกการท าความดีของเด็ก 
 6.3 ติดตาม /ประเมินผล 
 6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กปฐมวัยในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ มีจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะ 
 10.2 เด็กปฐมวัยในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีความซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะ 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน    ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ    
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤ ติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริกา รสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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           ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุ ณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ ริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่อไป   
3.  วัตถุประสงค์  
           เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
          4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
          6.3  จัดต้ังคณะท างาน 
          6.4  ประชุมคณะท างาน 
          6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้ำย โอน เล่ือนต ำแหน่ง /เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำส่ังมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่ กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กองและฝ่ายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
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อ านวยควา มสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องกา ร การบริหาร งา นมีประสิ ทธิภ าพ คุ้มค่า ตา ม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล 
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูน วีสติ ก าหนดให้ ปลัดเ ทศบาล เป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 7.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 7.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 7.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 7.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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8. งบประมำณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

 

ล ำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน                      
ซ่ึงนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ี ยวกับการบริหารงานบุคคล ของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลด้วยเหตุผลนี้ เอง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์        
โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้
แต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ  

  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์      
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

ระยะเวลาการประเมิน ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) 
ครั้งที่ 2  (1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
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 2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรงำนกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยช น์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ  
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย                
ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล ำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน  ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 
ล ำดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงกำร :  กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซ้ือ – จัดจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9)  
ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวท่ีจะ
ได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ  จัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ     
ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้ อมูลการจัดซ้ื อ จั ดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ ด าเนิ นการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟวิ่ง หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟวิ่ง หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน แจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานราช การอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซ้ือจัด
จ้างทั้งหมด 
 10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดปัญหาการร้องเรียน 
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มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท า อีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซ่ึงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า          
ไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน            
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2 546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน–หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
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 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
 2.3 .1 มีกำรจัดท ำแผนภู มิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำร เก่ียวกับกำรบริกำรประชำชน 
รำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่าการบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ        
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
กรอบรวมทั้งทิศทาง และแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน          
3.  วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          3.3 เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างาน 
          6.3  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
          6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          ตลอดปีงบประมาณ 
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8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          10.2 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรส่ัง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต ส่ังกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่ องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งต้ัง 
 6.3 ส าเนาค าสั่งแต่งต้ัง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนส่วนราชการ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ยกย่องบุคลำกรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เป็นปัจจัยส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ย่อมจะต้องอาศัยระบบงานและการ
บริหารจัดการที่ดบนพ้ืนฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรต้อง
เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีขวัญก าลังใจ  เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
และปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชน 
 จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร เกิดส านึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหน้าที่ เกิดความไว้วางใจและเชื่อม่ันของประชาชน และด ารง
ตนต้ังม่ันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่ง
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ธรรมจรรยาสูงสุดตามแนวทางปฏิบัติของประมวลจริยธรรมข้าราชการ จึงจัดให้มีโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ที่มีความประพฤติและการปฏิบัติงานดีสมควรเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการโดยทั่วไป  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือสรรหาบุคลากรของเทศบาลที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่น ยึดม่ันในคุณธรรมศีลธรรมอันดี
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อุทิศตนและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
มนุษยสัมพันธ์อันดี มีน้ าใจเอ้ืออาทร และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชู สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น  แรงบันดาลใจให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  มีความเชื่อม่ันศรัทธาในการท าความดี  ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างดี 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และจิตส านึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัดเลือก 
 พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล จ านวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (1) เป็นพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2 ปี นับถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีที่คัดเลือก 
 (3 ) ประพฤ ติปฏิบั ติตนตามมาตรฐาน คุณธรรม จริย ธรรมและจ รรยาข้ารา ชการ เป็ นที่ ปร ะจัก ษ์            
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคยได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2 ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองพิจารณาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่
มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.3 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
 5.4 ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  แนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 5.5 คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
 5.6 ประกาศยกย่องผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)  เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม – กันยายน ของปีงบประมาณ 
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7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้น  
 10.2 พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถ่ิน  

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศา สนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจร่วมเป็น
แกนน าในการสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป  
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม
และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคลที่ให้การสนั บสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลที่ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม        
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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5. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ส่งรายชื่อบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ 
เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคม 
- ด้านการช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนา 

  - ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.4 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก /ด าเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม 
 6.4 สรุปผลการคัดเลือก /จัดท ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอผู้บังคับบัญชา 
 6.5 จัดท าใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือมอบแก่ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะที่ได้รับการคัดเลือก 
 6.6 ก าหนดวันจัดกิจกรรม 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้วัสดุ อุปกรณ์ของเทศบาล) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร  :  มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
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วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อกา ร
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปล เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงจัดท ามาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
          3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          6.3  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกต าแหน่ง 
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มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอท่ีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่ อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว  แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด      
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่ มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติการ         
และด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพ่ือความโปร่งใส ป้องกันการ
ทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก /กองจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ทุกส านัก /กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  ตามระเบียบ กฎหมายภายในก าหนด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ล ำดับท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในแง่ของการทุจริตจะ
เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
มิติท่ี 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
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ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็ปไซต์หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์/หนังสือร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
เป็นต้น 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

6.2 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบ  
6.3 ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วถึง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระยะเวลา ลดปัญหา
การร้องเรียน 
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มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ให้มีประสิทธิภำพมำก
ย่ิงขึ้น”  
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ  อย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล  
บ้านโพธิ์ ให้บริการ ณ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดยมอบหมายผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จ านวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  219 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
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ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้รับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน   

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
จัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญและหลำกหลำย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
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 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

6.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6.3 แผนการด าเนินงาน 
6.4 แผนอัตราก าลัง 
6.5 แผนการจัดหาพัสดุ 
6.6 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา /ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.7 ข้อมูลรายรับและรายจ่าย /งบแสดงฐานะทางการเงิน 
6.8 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
6.9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
6.10 โครงการ /กิจกรรมต่างๆ 
6.11 ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน   

3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเป็นประโยชน์กับกำรมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชำชน 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงท่ีประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของมำตรกำร 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส า คัญ  ๆ      
ของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภา รกิจหลักของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
   6.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในหมู่บ้าน /ชุมชน 
6.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ไฟวิ่ง 
6.4 ประกาศทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
6.5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
6.6 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถ่ิน 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มีกระบวนการจัด ท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุ มประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดให้มีโค รงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปีขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน และวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ส าหรับให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1 – 9  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน,ตรวจสอบข้อมูล,ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน จัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี   
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
 10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Page 59 
 

มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถ่ิน สำมำรถร้องเรียน /ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  เทศต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ส าหรับรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้ำหมำย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้ มีส่วน      
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่า มีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน     
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 

  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 – 440591 ทางโทรสารหมายเลข 035 – 440592 หรือแจ้งสายตรง
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

  6.3 ทางเว็บไซต์เทศบาล www.banpho-suphan.net 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 
  6.5 กล่องรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสใ ห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับ

เรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้
ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
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4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ  

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
เอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงาน        
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ใน
ปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้ำหมำย 
  ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  5.1 ติดต่อประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ /ประสานพัฒนากรชุมชนอ าเภอเพ่ือร่วมกิจกรรม 

5.2 วางแผนการด าเนินงาน /แต่งต้ังคณะท างานแต่ละหมู่ 
  5.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดประชุมจัดท าแผนชุมชนให้ประชาชนทราบ โดยผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน  
  5.4 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  5.5 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อย่างแข็งขันส าหรับการท างาน
ของเทศบาลต าบลบ้ าน โพธิ์ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไก         
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ นั้นคือได้ท าหน้าที่
อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อย่างแข็งขันส าหรับการท างาน
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้อง
ไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ในหลาย  ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 

  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้ม่ีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
  9.2  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วน ร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 

มิติท่ี 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธ์ิผล
ตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท ากิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ขึ้น 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์  มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
4. เป้ำหมำย /ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 ขออนุมัติผู้บริหารด าเนินกิจกรรม 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 6.4 จั ดท าค าสั่งแต่งต้ั งคณะกรรมกา รประเมินผลการปฏิบั ติราชการของเทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์          
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4 /ว 435  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องข้อแนะน าแนวทาง   
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
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  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังนี้ 

 1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ก าหนดและจัดท าแบบประเมินผลท่ีจะใช้ส าหรับการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ถึงเดือนมีนาคม และ

ครั้งที่ 2  ต้ังแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือนกันยายนของทุกปี) 
4) รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ 
 6.6 จัดท าแบบประเมิน /ด าเนินการติดตามประเมินผลตามห้วงระยะเวลา 
 6.7 สรุปผลการประเมินรายงานผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก า กับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้มีการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ทราบตามแบบ          
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย 
 ทุกส านัก /กองของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 4.1.2 มีกำรติดตำมและประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง
หรือบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ 
ของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด  ความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่ มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เป้ำหมำย 
 ทุกส านัก /กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (ระดับ
องค์กร) จัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 ) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)           
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม              
และประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์รายงานผลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 

 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ประชุมพิจารณา   
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นงบประมาณ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก /กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
 10.3 มีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก า กับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนรวมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับจ่ำยเงิน 
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
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ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่ มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายใน และภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท า งาน
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ิน ให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิ บัติงำนของฝ่ำยบริหำร ตำม

กระบวนกำร     และวิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ ท่ีมำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญ
ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะมีอิสระ ส่วนกลางก็
คอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เกิดบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร  
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  
 3.3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ทั้ง 2 เขต 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือหรือจัดเตรียมระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกใช้ในการประชุมสภาฯ 
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 6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ของเทศบาล เช่น 
กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการแปรญัตติ กรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ สามารถต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลได้  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

ล ำดับท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ ท่ีมำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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6.2 จัดท าเอกสารหรือข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายไฟวิ่ง เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ทางโทรศัพท์/โทรสารของส านักงาน  
 6.3 บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ เสนอผู้บริหาร  
 6.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562–2564) ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
 

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

ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที ่ปช 004//ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผน    
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  ประกอบ
กับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  Integrity and Transparency Assessment (ITA)     
เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ  
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน  (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 

เพ่ือให้ เป็น ไปตามยุ ทธศา สตร์ ชาติ  ว่าด้ วยการป้ อง กันและปร าบปรา มการทุ จริต  ระยะที่  3           
(พ .ศ.2560- 2564) และเพ่ิมประสิ ทธิภา พในการป้ องกันการทุจ ริต ตลอดจนแสดงให้เห็น ถึงเจ ตจ าน ง            
ทางการเมืองของผู้บริหารในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562 – 2564)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.banpho–suphan.net  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
                                                                                                                                 
 
 

         (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 

 

 

http://www.banpho–suphan.net/
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ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

ที่  23 /2560 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

………………………….……………. 

ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้มีค าสั่งที่  187/2560 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2560 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปแล้วน้ัน เน่ืองจากมีข้าราชการโอน (ย้าย) เปลี่ยนต าแหน่ง เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการป้อ งการการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านพโพธิ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาลข้อที่  10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน  
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครั ฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ น้ัน 

 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตของเทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอยกเลิกค าสั่งที่ 187/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ใหม่ โดยมีองค์ประกอบและมีหน้าที่ ดังน้ี 

1. นายวิรัตน์ ค าหอมกุล นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์        ประธานคณะท างาน 
2. นายประยุทธ หนูนุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ   รองประธานคณะท างาน 
3. นางวิภาวรรณ เอื้อทยา ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                  คณะท างาน 
4. พ.จ.อ.อ านาจ นกโต ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                  คณะท างาน 
5. นางสาวสุภัตรา      แซ่ลิ้ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                คณะท างาน 
6. นางขนิษฐา จันทร ผู้อ านวยการกองคลัง                  คณะท างาน 
7. นายณรงค์ กลั่นพจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง                  คณะท างาน 
8. นางสาวศศิประภา  อนุช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา           คณะท างาน 
9. นางสาวกุลภัสสรณ์  วจนะเสถียร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
  หัวหน้าส านักปลัด           คณะท างาน 
10. นายไชยยา แก้วมณี นิติกรช านาญการ  รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          คณะท างาน 
11. นางสาววรรณศร  แก้วมณี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   

       คณะท างาน/เลขานุการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Page 75 
 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังน้ี 
1. ศึกษาวิเคราะห์บทความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต  
2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
คณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   มีองค์ประกอบ

และมีหน้าที่ ดังน้ี 
1. นางสาวสุภัตรา   แซ่ลิ้ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ คณะท างาน 
2. นางขนิษฐา จันทร ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
3. นายณรงค์ กลั่นพจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
4. นางสาวศศิประภา   อนุช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา คณะท างาน 
5. นางสาวกุลภัสสรณ์  วจนะเสถียร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
6 .นายไชยยา แก้วมณี นิติกรช านาญการ                                   คณะท างาน 
7. นางสาววรรณศร แก้วมณี ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/เลขานุการ 

ให้คณะท างานด าเนินการติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏบิัติงานเกี่ยวกับเร่ืองประเมินติดตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ทราบ 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ   วันที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

                 
 
     (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 



 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
       เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                  
  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด     

2. สถานท่ีต้ังส านักงาน/ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขที่ 219 หมู่ที่ 2   ถนน             ต าบล บ้านโพธิ์  อ าเภอ เมืองสุพรรณบุรี      . 
จังหวัด สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์  72000  โทรศัพท์ 0 3544 0591   โทรสาร   0 3544 0592 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น banpho-suphan.net           

3. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 8,525  คน 2,528   ครัวเรือน 

4. พ้ืนท่ีรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  41.275 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม    9   หมู่บ้าน/ชุมชน) 

5. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  22,109,607.46     บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน  24,024,592.55   บาท 

6. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     42,758,747.13  บาท 

7. พนักงานท้องถ่ิน/ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังหมดจ านวน     43     คน 

8. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังหมดจ านวน   11   คน 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 156  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

มิติที่ 1 (45 คะแนน) มิติที่ 2 (70 คะแนน) มิติที่ 3 (40 คะแนน) มิติที่ 4 (45 คะแนน) รวม (200 คะแนน) 

33 63 40 20 156 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

 

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส ำหรับส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 156 

(คะแนนที่ได้) 
 

200
(คะแนนเต็ม) 
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10. ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวกุลภัสสรณ์  วจนะเสถียร       
 ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ         
 สถานท่ีติดต่อ   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  219  หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี     .       

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000            
 โทรศัพท์  0 3544 0591  ต่อ 101  โทรสาร    0 3544 0592                            
 โทรศัพท์มือถือ 081 - 8580023   E-mail   boosayamast1976@hotmail.com  

 
ส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  ท่ีเห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระส าคัญตามหัวข้อนั้นๆ 
พร้อมท้ังท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไหร่ และครอบคลุมสาระส าคัญก่ีข้อ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ 
2) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีอย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง ตรงไปตรงมา 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
 (3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 (4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และสร้างความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากรในองค์กร 
 (5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
ท างานให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศ
เผยแพร่แก่สาธารณชน 
 (2) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4) มีการจัดท าคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (5) มีการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (7) มีการใช้แอพพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 
และ 103 เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคช่ัน เพ่ือเกิด
ความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการค่ายสานสายใยครอบครัว  
“เติมรักให้เต็มร้ัว สร้างครอบครัวให้มีสุข” 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน  
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการให้บริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี ประจ าปี 2561 – 2564 
2)  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 (2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน  
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน  
(ไม่มีโครงการ) 
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1)  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน
ส าหรับประชาชนท่ัวไปและผู้ว่างงาน 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    
    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การอุดหนุน 
 (2) น าหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการสร้างจิตส านึกความ
ซ่ือสัตย์ หรือหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หรือท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การอุดหนุน 
 (3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    
    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการ
เรียนรู้ เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช.2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวด
วิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน 
ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การอุดหนุน 
 (2) โครงการอ่ืนๆท่ีมีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (1-2 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ/
ไม่ครอบคลุมสาระส าคัญข้อ
ใดเลย) 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการสร้างจิตส านึกความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะให้แก่
เด็กปฐมวัย 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ   
ด้วยวิธีอ่ืนใดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
 (มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
 (ไม่มีโครงการ) 

 
 

              รวมคะแนน มิติท่ี 1 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์ต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 (2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 (3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2)  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 (1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
 (2) มีการรวมกลุ่มหรือกลไกของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้
สามารถน าเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการบริหารงาน
ท่ีโปร่งใส 
 (3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/ส่ังการ
ด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวท่ีมิใช่งานราชการ 
 (4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอ
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชาในกรณีท่ีได้รับค าส่ัง/นโยบายท่ีไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 
 (5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเล่ือนข้ัน
เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง และการมอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4 ข้อ) 
 6 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 (2) มีมาตรการป้องกันในการเอ้ือประโยชน์ธุรกิจของ
ตน/พวกพ้อง 
 (3) การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์น าเสนอผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 (4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือส่ือช่องทางอ่ืนๆ  

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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1)  การควบคุมการเบิกจา่ยเงนิตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2)  การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
3)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ จัดจ้าง 

 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน        
การติดต่อราชการ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณ 
 (3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 
 (4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
 (5) แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่าง
ชัดเจน 
 (6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการและน ามาปรับปรุงในการให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5-6 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 (1) การเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
อย่างชัดเจน 
 (2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 (3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้
ให้บริการ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 
 (1) ให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 
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ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมยกย่องบุคลากรผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ี
ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    
    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลท่ีด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองคก์รได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต มี
คูณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค 
หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงร้องขอ
ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปล่ียน
กับการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (3 ข้อ) 
 8 คะแนน (2 ข้อ) 
 6 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
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ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

 (2) มิให้เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
 (3) มิให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไมเ่ป็นธรรมหรือมี
การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์
ตอบแทนส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ี
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หนาท่ี  เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม  
ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
2  มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (2) มีผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จาก
หน่วยก ากับ ดูแล 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการ       
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิด   
การทุจริต 
 (2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตท่ี
เหมาะสม 
 (3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 

            รวมคะแนน มิติท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

63 
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มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  ให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 (2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน  
 (3) มีส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าท่ี  
 (4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ืออ่ืนๆ  
 (5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท าการของหน่วยงาน 

 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง         ส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังน้ี 
1)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ส าคัญและหลากหลาย 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังน้ี 

 (1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 (2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน
ทราบ    

 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 

 



- 10 - 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)  
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) จัดประชาคม 
 (2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ /ร้องเรียน  เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการจัดต้ังศูนย์และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการก าหนด
ช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนท่ีสามารถท าได้ง่ายละดวกและเหมาะสม  
 (2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเร่ืองข้ันตอน
ร้องเรียน  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์
รับทราบ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้  
 (1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วันต้องช้ีแจงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ  
 (2) มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนและระบบให้ผู้
ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผล    
การด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 (3) การแจ้งผลเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  
 (4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ  

 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) แต่งต้ังเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
 (2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
 (3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ  
 (4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 

 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) แต่งต้ังเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 (3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 

            รวมคะแนน มิติท่ี 3 
 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 45 คะแนน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด (10 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการจัดท ารายงานควบคุม
ภายใน 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในท่ีมีการท างานอย่างอิสระ  
 (2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 (3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 

 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีระบบการควบคุมภายใน 
 (2) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 (3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้
สาธารณชนทราบ 

 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 

40 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
(15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงาน
บุคคล 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหาร
งบประมาณ 
 (2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลท่ีว่านี้แก่บุคคล         
ท่ีร้องขอหรือขอดู 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ                                      
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
     

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
จัดหาพัสดุในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง 
 (2) ฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัสดุ 
 (3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุก
ข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/
ข้าราชการท้องถ่ินเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานของสภาท้องถ่ิน และการเสริมสร้างความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/
ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)   กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เก่ียวกับข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการ
ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ การต้ังกระทู้ รวมท้ังการท า
ความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์  กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ   
 (2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ/ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มีโครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) 

 

 
            รวมคะแนน มิติท่ี 4 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีระบุไว้ในแบบประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ มีความถูกต้อง

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

 
(ลงชื่อ) 
 

      (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

            วันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 
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