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“การทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ” นับเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน           

ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวี
ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง  การบริหารราชการเป็นอย่างมาก  รวมถึงด้านความม่ันคง  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ      
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆ  กัน  โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่องมาตรการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์  ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซ่ึงเป็นนโยบายชาติด้วย 
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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)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
(7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
(1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง     
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 มีค่านิยมที่ผิด 
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
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่ น ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา        
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยเหตุที่ว่านี้ได้มีส่วนท าให้การบริหาร าชการ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคน  มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
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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 สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้ วัดภาพลักษณ์
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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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน   เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”             
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : 
CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน            
ไม่ใช้ต าแหน่ งหน้าที่ ในทางทุจริ ตประพฤ ติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนิ นงานหลักออก เป็ น                  
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 าบลบ้านโพธิ์จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ.2561–2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่ างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงาน    
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น   (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  อัน จะเป็ นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองค์กร  ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส  ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชน           
มีส่วนร่วม  สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
3.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ       

มิชอบของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3.2 เพ่ือส่งเสริม /เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก          

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ      

มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็ง 

3.4 เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกัน การตรวจสอบ มิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์โดยมิชอบ 

3.5 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  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 าบลบ้านโพธิ์พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.6 สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือบริหารราชการ     

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
5.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ รวมถึง

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

5.2 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

5.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ เฝ้าระวัง       
การทุจริต  

5.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต     

5.5 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

1. แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต (ภาพรวม)  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 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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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

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

ท้ังข้าราชการ

การเมือง ฝ่ายสภา

ท้องถ่ิน และฝ่าย

ประจ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา     

คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ

และลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

1.1.1 (2) โครงการสมุดความดี

พนักงานจ้างเทศบาลต าบล     

บ้านโพธิ์ 

1.1.2 (1) ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

1.1.3 (1) มาตรการจัดท าคู่มือ   

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 

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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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

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         

และกระบวนการจัดหาพัสด ุ

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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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

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

ในกรณีได้ทราบ    

หรือรับแจ้ง         

หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

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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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

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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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 

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 

 
มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำท้องถิ่น    
และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข     
แก่ประชำชนในท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร :  โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
                      เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล /ที่มำของโครงกำร 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตทีด่ีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บ ริหาร  
สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มี
จิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเร่ืองความซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อ
ต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ .) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป      
ใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเคร่ืองก ากับความประพฤติของตน ได้แก่  

1. ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานพึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธ รรม ปฏิบัติหน้าที่        
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ส่วนที่ 3 
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ดังน้ันเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับ
ประพฤติตน ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตลอดจนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ น าหลักธรรมค าสั่ง
สอน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการเสียสละ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. เพื่อเผยแพร่ประมวลจริยธรรม ให้กับคณะผู้บ ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้ทราบอย่างทั่วถึง 

4. เพื่อ ให้ การปฏิบั ติงานของเท ศบาลต าบ ลบ้านโพธิ์  เป็นไปด้วย ค วามโป ร่งใส ปราศจากก ารทุ จริต               
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5.  พ้ืนที่ด 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 เพื่อเผยแพร่ 
6.3.2 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมส ร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บ ริหาร ปลัดเทศบาลบรรยาย       

ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
6.3.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างความสามัคคี การเสียสละ สร้างสังคมแห่งความดี  

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

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561–2564) 

8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. คณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีคุณธรรม เข้าใจ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ 
2. คณะผู้บ ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้รับการพัฒนาจิตใจ 

พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม  
3. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ทราบหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  
4. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปราศจากการทุจริต เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กรและประชาชนโดยส่วนรวม 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในแต่ละ
วันหากมีการจดบันทึกว่าไ ด้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละ
กิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมิน   
เป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างาน
สามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน 
หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปล่ียนความรู้
ซ่ึงกันและกันในองค์กร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้
พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาลและพนักงาน 
 3.2 เพื่อประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 

3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
4. เป้ำหมำย 
 พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. ระยะเวลำ  
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า ทุกวันและส่งให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกวันศุกร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
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7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
 10.2  มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
 
มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำท้องถิ่นและ
ฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2555 โดยก าหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้ง น้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่  24 กันยายน 2558ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า             
และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม    
9 ประการ  ได้แก่ 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2) มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3) ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 4) ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้ อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 5) บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 6) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน         
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7) มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากน้ี ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร      
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน           
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1013.7/ว11 ลงวันที่  25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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 ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์     
ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้ าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปต ามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้ รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต       
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิเปิดเผยเป็นทางการท่ัวไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานปฏิบัติตามประ มวลจริยธรรม       
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำท้องถิ่นและ
ฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่ จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบ าลภ าย ใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับก ารผลักดั นให้ การป้ องกั น               
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงเร่ืองการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลัง 
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม เป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์กรความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม        
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) พัฒนาเคร่ืองมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร             
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ  เร่ืองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้
ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตข้างต้น เพื่อน า
เคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเร่ือง ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชน     
และผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับ        
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์กร
ความรู้ในการท างานให้เป็นไปตามความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้ำหมำย 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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5. ระยะเวลำ  
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรค่ำยสำนสำยใยครอบครัว “เติมรักให้เต็มรั้ว สร้ำงครอบครัวให้มีสุข” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

แนวคิดสถาบันครอบครัวไทย มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเร่ืองความเป็นครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งมีระบบเครือญาติ    
และสายใยแห่งความผูกพันที่ เหนียวแน่นมั่นคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ซึ่งนับว่าเป็นทุน        
ทางสังคมที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันความเป็นครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒน์และภาวะความทันสมัยและค่านิยมในการบริโภค รวมถึงวัตถุนิยมมีมากขึ้น โดยพบว่าครอบครัวไทยก าลัง
ประสบปัญหาที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.ปัญหาสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลงที่ผ่านมาปัญหาสังคม     
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาครอบครัวแทบทั้งสิ้นเพราะพ่อแม่และลูกต่างไม่เข้าใจกัน  2.ปัญหาการใช้เวลาร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวอย่างมีคุณภาพลดน้อยลงทางออกที่เด็กและเยาวชนมองหาจึงกลายเป็น “การแสดงออกในทางที่ผิด” 
และมีเพื่อนเป็นคนที่ รับฟังปัญหามากกว่าคนในครอบครัว 3.ปัญหาด้า นเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนดชีวิต 
ความเร่งรีบและตั้งหน้าตั้งตาท ามาหากิน เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ดังน้ันค่าครองชีพจึงมีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใด      
จากปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้ครอบครัวขาดความสมดุล น าไปสู่การเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น ความไม่เข้าใจ
ซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นปัญหาที่ตามมาคือ  ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พี่กับน้อง         
พ่อกับลูก หรือแม่กับลูก ปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแล ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม       
ของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้
ความส าคัญในการท าให้ชุมชน/สังคมเล็กๆ มีความสุข รู้สึกปลอดภัย ปลอดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัวให้จงได้       
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และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บังเกิดผลส าเร็จจึงได้จัดท าโครงการค่ายสาน สายใยครอบครัว “เติมรักให้เต็มร้ัว              
สร้างครอบครัวให้มีสุข” ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้าใจกันบนพื้นฐาน
ของความรักความอบอุ่น ความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อกันเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและน าความสุขกลับมาสู่ชุม ชน/
สังคม อย่างยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อรณรงค์ส ร้างกระแสปลุกจิตส านึกในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความรักความเข้าใจ สร้างความสุข 
ความสดใส ความมีชีวิตชีวาให้กับครอบครัว 

3.2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว โดยใช้สันติวิธี หลีกเลี่ยงการท ะเลาะด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง     
หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าหยาบคายในครอบครัว 

3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่ ร่วมกันในสังคม ให้เกิดความตระหนักการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น และมี
ความสุขได้น้ันสมาชิกในครอบครัวต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รับฟังให้ค าปรึกษาและแนะน ายามมีปัญหา 

3.4 เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับชุมชน สร้างความรู้ความตระหนักให้แก่ชุมชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองครอบครัวให้อยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
4. เป้ำหมำย 
 ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยเด็ก 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 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 5.4 แบ่งงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 5.5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการค่ายสานสายใยครอบครัว “เติมรักให้เต็มร้ัว สร้างครอบครัวให้มีสุข ” โดยมี
กิจกรรมดังน้ี 
     1. กิจกรรมรู้จักทักทำย  ละลำยพฤติกรรม 

   (ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักคุ้นเคยมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กดดัน สามารถเปิดใจแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกันและพร้อมเข้าสู่กระบวนการอบรม) 
  2. เสริมสร้ำงควำมรู้ยำเสพติด  ผลกระทบของยำเสพติดและบทลงโทษผู้ค้ำ  ผู้ผลิต 

   (ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชนสังคม กฎหมายและบทก าหนดโทษ    
ของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย เรียนรู้ก าแพงท่ีจะฟันฝ่ายาเสพติดคือชีวิตมีคุณค่า คุณธรรมและจริยธรรม) 

3. กิจกรรม เข้ำถึง เข้ำใจ ก้ำวไปด้วยกัน 
   (ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ปฏิบัติตนได้ตามกฎเกณฑ์มีความอดทนอดกล้ัน          

เพ่ือเกิดระเบียบวินัย  เกิดความเข้าใจพร้อมท่ีจะก้าวไปท ากิจกรรมด้วยกัน) 
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4. กิจกรรม  รู้ทันโลก รู้ทันปัญหำ ก้ำวฝ่ำวิกฤตกำล 
   (สามารถมองเห็นปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  เกิดการเรียนรู้เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ และรู้เท่าทันปัญหา

เหล่านั้นจนสามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้) 
5. กิจกรรม  สังเครำะห์ปัญหำ  เผชิญหน้ำกับควำมจริง 
   (ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีเข้าใจซ่ึงกันและกันเกิด

มุมมองถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้รู้จักพิจารณาว่าตนเองไปเก่ียวข้องกับปัญหา           
ได้อย่างไร รู้จักหาแนวทางแก้ไข) 

6. กิจกรรม   แนะแนวแนะน ำ  รู้ธรรมรู้จริง 
   (ผู้เข้าร่วมอบรมได้ข้อคิดและแนวคิดจากการท างานร่วมกัน  เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมท้ัง

มองเห็นทางออกในการแก้ไขปัญหาและน าหลักธรรมเบ้ืองต้นมาปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน)  
7. กิจกรรม  รับขวัญร้อยใจ  เติมไฟกำรเปลี่ยนแปลง (บำยศรีสู่ขวัญ)  
   (ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความอบอุ่นไม่โดดเด่ียว  สร้างความรักและสายใยแห่งครอบครัวท่ีเกิดข้ึนเป็นการ

เร่ิมต้นท่ีดีภายใต้ความสงบและแสงเทียนท่ีจะส่องน าทางชีวิตต่อไป ซ่ึงผู้ปกครองได้ผูกข้อมือใ ห้เด็กพร้อมกับค าอวยพรท่ีดีท่ีจะสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไป) 

8. กิจกรรม   ทดสอบดวงใจ  ทลำยก ำแพง 
   (ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของบุพการี ทดสอบเร่ืองระเบียบวินัยในการใ ช้

ชีวิตรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคมการเอาใจใส่คนในครอบครัวเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน) 
9. กิจกรรม  รวมดวงใจเป็นดวงเดียว  เพ่ือสู้ทุกปัญหำ 
   (ผู้เข้ารับการอบรมมีการพูดคุย  รู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกกดดัน ต่อต้านด้วยบทเพลงและมีการเคล่ือนไหวเพ่ือให้

ครอบครัวเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเกิดก าลังใจมีสติก าหนดใจให้เป็นดวงเดียวกัน) 
10. กิจกรรม   ควำมเข้ำใจในกำรสื่อควำมหมำย  สร้ำงสำยสัมพันธ์ในครอบครัว  
   (ผู้เข้ารับการอบรมมีการส่ือสารเพ่ือลดความขัดแย้งของครอบครัว รู้จักฟัง การขอโทษและการให้อภัยเพ่ือลด

ความขัดแย้งในครอบครัว) 
11. กิจกรรม สำยสัมพันธ์ในครอบครัว 
    (สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันตระหนักในรากเหง้าของปัญหารู้จักปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทุกข์สุขของ

ครอบครัวและได้ทบทวนทุกข์และสุขของครอบครัว) 
12. กิจกรรม  ครอบครัวสุขสันต์ ช่วยกันคนละนิด 
    (เด็กและเยาวชนมีทัศนคติท่ีดีในการช่วยกันท างานบ้านจากการท ากิจกรรม ดูวีซีดี แล้วหาประเด็นปัญหา 

วิธีการแก้ไขการน าเสนอ ท าให้ครอบครัวมีความสามัคคี ร่วมกันคิดร่วมกันท าแล้วความส าเร็จก็อยู่แค่เอ้ือม) 
13. กิจกรรมเทียนศรัทธำส่องสยำมก้ำวเดินตำมเบื้องพระยุคลบำท (กิจกรรมจุดเทียน จุดประกำย

อุดมกำรณ์ท ำควำมดีเพ่ือชุมชน สังคมและประเทศชำติ ที่ส ำคัญให้รู้จักค ำว่ำ “รู้รักสำมัคคี” 
    (ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยายเร่ืองชีวิตตระหนักเร่ืองธรรมชาติของชีวิต การตายและการใช้ชีวิตท่ีมีอยู่

อย่าง รู้คุณค่ารวมท้ังตระหนักถึง คุณค่าของบุคคลและฟังค าบรรยายเก่ียวกับการทรงงานอย่างหนักของในหลวง เ พ่ือปวงประชา     
โน้มน าให้เกิดความรักสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อพสกนิกร  สุดท้ายร่วมกันจุดเทียน      
และร่วมกันต้ังปณิธานใจห่างไกลยาเสพติดท าความดีเพ่ือถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย) 
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14. กิจกรรม “แก้ปัญหำด้วยปัญญำ ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงม่ันใจ (แนวทำงกำรมองโลกและกำร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ) 

    (ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังแนวทางการมองโลกและการปรับเปล่ียนทัศนะคติในการด ารงชีวิตในทางท่ีดีข้ึน 
โดยเช่ือมโยงถึงการรู้จักเปิด ปรับ เปล่ียน ปลง รู้สึกว่าตนเองได้รับโอกาสจากครอบครัวและคนในชุมชน/สังคมท าให้เกิดแรงผลักดัน
ในการเปล่ียนแปลงตนเอง)  

15. กิจกรรม   พระคุณแม่  “เครื่องหมำยแห่งคนดี  คือชีวีกตัญญู” 
    (ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังค าบรรยายเร่ืองการเกิด  โดยให้เยาวชนได้ขอขมาและต้ังใจ สัญญาใจในการลด 

ละ เลิก ยาเสพติด) 
16. กิจกรรม กำรไถ่โทษ  “กลับมำเข้ำใจ  เริ่มต้นใหม่ด้วยกัน” 
    (รู้จักการยอมรับผิดในส่ิง ท่ีกระท าในส่ิงท่ีพูดสร้างทัศนคติท่ีดีในการอยู่ร่วมกันด้วยค าขอโทษ ลดการถือทิฐิ

ตัวเองด้วยการรู้จักให้อภัย) 
17. กิจกรรม สัญญำใจ “กิจกรรมที่ได้แสดงควำมรู้สึกในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของกันและกัน        

และสัญญำกันว่ำจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือครอบครัว  
    (ความต้องการของครอบครัว ช่วยกันระดมความคิดว่าปัญหาความต้องการแต่ละคนมีอะไรบ้างและหา

แนวทางในการแก้ไขร่วมกันไปยังจุดหมายท่ีวางไว้ 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

จ านวน 2 วัน 1 คืน (4 ปี  ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
6. สถำนที่ด 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. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกร่วมกันแก้ไขปัญหาเกิดความรักความเข้าใจในครอบครัว สังคม  
 9.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมปลุกจิตส านึกให้ประชาชนตื่นตัว
สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดในชุมชนสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาซึ่งกันและกัน 
 9.3 ครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ ท าให้ครอบครัวและสังคมแข็งแรง  

9.4 เด็กเยาวชนพร้อมครอบครัวได้รับความรู้ โดยมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์  เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงาน   
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มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรให้บริกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ ประจ ำปี 2561 – 2564  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษี
โรงเรือนและที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2575 ประกอบกับภายในเขตความรับผิดชอบของต าบล
บ้านโพธิ์ มีพื้นที่มากและงานในหน้าที่ของการจัดเก็บรายได้มีเพิ่มมากขึ้น ต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้ง
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการยื่นแบบเพื่อช าระภาษี  
 ฉะน้ัน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท า 
“โครงการให้บริการช าระภาษีเคลื่อนที่ประจ าปี 2561 – 2564” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษีท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง    
เป็นธรรมและเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
 3.3 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์กับประชาชนภายในต าบลบ้านโพธิ์ ในด้าน       
การบริหาร สามารถเข้าถึงประชาชนมากขึ้นและรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ขออนุมัติโครงการพร้อมทั้งออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งต าบล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต    เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

5.3 ก าหนดวันและเวลาในการออกรับช าระภาษีนอกเวลาในแต่ละหมู่บ้าน 
 5.4 จัดหาของที่ระลึกมอบให้ผู้ที่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการ
ช าระภาษี 
 5.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 
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ล ำดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2561 - 2564 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการพร้อมท้ังออกค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ      
2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ  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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนในต าบลบ้านโพธิ์ได้รับบริการสาธารณะต่างๆ 
และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
 9.2 มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง 
 9.3 เป็นการบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 9.4 มีการจัดเก็บภาษีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 9.5 เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ขยะมูลฝอย ได้แก่ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กอปรกับจ านวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นทั้งประชากรจริงในพื้นที่และประชากรแฝง ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นทวีคูณ รัฐบาลได้ก าหนดให้
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ     
๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา   การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หลัก 
๓ Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และห ลักการมีส่วนร่วมจากทุกภ าคส่ว น “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ            
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ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม/ประชาชน โดยให้จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
และหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้จัดท าโค รงการรณรงค์การคัดแยกขยะขึ้น            
เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน    
และปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน       
ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 

3.2 เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 
 3.3 เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สถานที่ราชการ วัด หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 5.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะมูลฝอยและผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 5.2 จัดตั้งถังขยะคัดแยกตามจุดที่ก าหนดในแต่ละหมู่บ้าน 
 5.3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละหมู่บ้าน 
 5.4 เก็บข้อมูลการลดปริมาณขยะแต่ละประเภท 
 5.5 ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

จัดหาถังขยะคัดแยก /ก าหนดจุดตั้งถังขยะคัดแยก 
8. งบประมำณ 
 20,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ลดปริมาณขยะจากครัวเรือนท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง  
10.2 ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 
10.3 ประชาชนได้รับการปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  
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มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชนทั่วไปและผู้ว่ำงงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน นับว่าเป็ นสิ่ง
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เป็นอีกหน่ึงวิธีที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  มีการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยน
กันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บ ริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้า            
ในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทยใช้ของไทย  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และยังเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจน ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเอง   
ให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
หน่ึง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน จัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลต าบล        
บ้านโพธิ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม 
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในคร้ังน้ีเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี       
และภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมคร้ังน้ี ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิค
ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 ดังน้ัน ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส าหรับประชาชนทั่วไป
และผู้ว่างงาน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คน
ในชุมชนได้ปฏิบัติตาม ให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุกๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า 
รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้วา่งงาน เพื่อให้สามารถน าไปเป็นอาชีพ
เสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
 3.2 เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันท า และร่วมกันพัฒนา
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
 3.4 เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจในพื้นที่ต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 7.1 เสนอโครงการ ฯ 
 7.2 ประสานไปยัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 7.3 ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
 7.4 ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
 7.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 
8. งบประมำณ 
 100,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
 งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้น 
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผูท้ี่สนใจภายในชุมชนได้ 
 10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
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มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
  1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริตและจิตสำธำรณะให้แก่เด็กปฐมวัย  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์         
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม  เป็นต้นเหตุของความยากจนของชนในชาติ เป็นภัยต่อความมั่นคงและส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาน้ีได้อย่างยั่งยืนน้ัน คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะการสร้าง ค่านิยมในการท าความดี สร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์
สุจริตแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปน้ัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “สร้างจิตส านึก     
ความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะให้แก่เด็กปฐมวัย” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยในชุมชนมีค่านิยมในการรักความดี      
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ เติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการร่วมกันพัฒ นา
ประเทศชาติให้เจริญต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะแก่เด็กปฐมวัยในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในชุมชน เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ  
4. เป้ำหมำย 
 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. ระยะเวลำ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 การเตรียมการ วางแผนงาน เพื่อด าเนินโครงการฯ 
 6.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 
 6.2.1 สอดแทรกการสร้างจิตส านึกซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ประจ าวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 6.2.2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อช่วยกันสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน 
 6.2.3 จัดท าสมุดบันทึกความดีของเด็กรายบุคคล เพื่อบันทึกการท าความดีของเด็ก  
 6.3 ติดตาม /ประเมินผล 
 6.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กปฐมวัยในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ มีจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะ 
 10.2 เด็กปฐมวัยในชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและจิตสาธารณะ 
 
 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม  :  กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่
เป็นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน   
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง ท่ีมุ่ง เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน       
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลัก     
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าไ ด้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
           ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีค าครหาท่ีได้สร้างความขมข่ืนใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ
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กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ิน ให้เหือด
หายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจ ริต   
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่ง เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินบริหารงาน        
ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทยต่อไป   
3.  วัตถุประสงค์  
           เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท า
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
          4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
          6.3  จัดตั้งคณะท างาน 
          6.4  ประชุมคณะท างาน 
          6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
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          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำรบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง /เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีอ านาจหน้าที่       
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บ ริการสาธารณะ              
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก      
ในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กองและฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุห น่ึงของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน            
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ          
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งห รือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล            
และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสุพรรณบรีุ 
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 ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บ ริการประชาชนให้ได้ รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอั นอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 7.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 7.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 7.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 7.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
8. งบประมำณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน 
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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ล ำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการ
ปฏิบั ติราช การซึ่งใช้ห ลัก การการให้ รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ ปฏิ บัติ งานเกิดแ รง กระตุ้น ในการพัฒ นาผล งาน                      
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์  ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเร่ืองล าดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา        
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 2545       
ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2545  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่         
30 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล       
ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์        
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วน ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บ ริหาร
สถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์      
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
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ต าบลบ้านโพธิ์  เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2545 ลงวันที่   
11 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

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

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรงำนกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน     
และสอดคล้องกับการปฏบิัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร
ฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงาน    
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าท ะเบียนคุม เงินราย จ่ายตามงบประมาณแยก หมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกป ระเภทรายจ่าย                
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ         
ที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล ำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงกำร : กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ งก าหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน 

 
ล ำดับที่ 3 

1. ช่ือโครงกำร :  กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเองท้ังในเร่ือง
การจัดหารายได้  การใช้จ่ายเงิน  การบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
และกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ใ ห้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผย  เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ 
ราคาและประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง เ พ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 ผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่         
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟว่ิง หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนท่ีต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์              
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟว่ิง หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน แจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานราชการอ่ืนๆ เป็นต้น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่ จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 
 10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดปัญหาการร้องเรียน 
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มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร :  กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีอ านาจหน้าที่     
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่ นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บ ริการสาธารณะ            
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลน้ันมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก
อย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเน่ืองมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าห น้าที่ไม่สามารถให้บ ริการ     
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว       
ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้
ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน            
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร        
อย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6               
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการ ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังน้ัน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บ ริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการ              
โดยจัดล าดับก่อน–หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการ
ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
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5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บ ริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน รำยละเอียด       
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการ
ปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทาง และแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          
3.  วัตถุประสงค์  
          3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          3.3 เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ท่ีมาติดต่อ 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างาน 
          6.3  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
          6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          ตลอดปีงบประมาณ 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          10.2 ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีในด้านการให้บริการ 
          10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
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มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
 2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพ่ือลดข้ันตอนกำรปฏิบัติรำชกำร  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่ งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเร่ืองน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน แต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 6.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนส่วนราชการ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “ยกย่องบุคลำกรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เน่ืองจาก
การปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล  ย่อมจะต้องอาศัยระบบงานและการบริหารจัดการที่ดี    
บนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีขวัญก าลังใจ เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน             
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
 จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน  กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร เกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชน และด ารงตนตั้ง
มั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยา
สูงสุดตามแนวทางปฏิบัติของประมวลจริยธรรมข้าราชการ จึงจัดให้มีโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลที่มีความประพฤติ
และการปฏิบัติงานดีสมควรเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการโดยทั่วไป   
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อสรรหาบุคลากรของเทศบาลที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่น ยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมอันดีปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์   
อันดี มีน้ าใจเอื้ออาทร และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น แรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการท าความดี ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างดี 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และจิตส านึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัดเลือก 
 พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล จ านวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี  
 (1) เป็นพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน   
ของปีที่คัดเลือก 
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 (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์  และปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่ เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2 ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองพิจารณาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาล  ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มี
คุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
 5.4 ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์  แนวทางการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม     
ในการปฏิบัติงาน 
 5.5 คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
 5.6 ประกาศยกย่องผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2562)  เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ของปีงบประมาณ 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น 
 10.2 พนักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน          
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์แกชุ่มชน 
สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมเป็นแกนน าในการสนับสนุน         
การด าเนินงานกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่าง     
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคลที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์         
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลที่ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         
อย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ส่งรายชื่อบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ด้านต่างๆ ดังน้ี 

- ด้านช่วยเหลือสังคม 
- ด้านการช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนา 

  - ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก /ด าเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสม 
 6.4 สรุปผลการคัดเลือก /จัดท ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอผู้บังคับบัญชา 
 6.5 จัดท าใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะที่ได้รับการคัดเลือก  
 6.6 ก าหนดวันจัดกิจกรรม 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564 ) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้วัสดุ อุปกรณ์ของเทศบาล) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
 2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร  :  มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมิน     
ที่ ค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริต
ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร ของผู้บ ริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปล เพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง      
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏเิสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังน้ัน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงจัดท ามาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดดัชนีในการประเมิน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์  
          3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
          3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบตัิ 
          3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
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4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขอ้ตกลง 
5.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
          เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสว่นราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          6.3  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกต าแหน่ง 
 
 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
 2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือกำรตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เน่ืองจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจ
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เงินแผ่นดิน กรณีได้ รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า     
ไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว  แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่
จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติการ          
และด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมี
เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เพื่อความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และผล
การบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2  เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก /กองจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ทุกส านัก /กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  ตามระเบียบ กฎหมายภายในก าหนด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564  ) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ล ำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังน้ัน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอ บองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ด 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 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 -2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
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มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจรติ 
 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
 2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถย่ืนค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็ปไซต์
หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์/หนังสือร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง เป็นต้น 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้ รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 

6.2 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบ  
6.3 ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วถึง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 -2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตามระยะเวลา ลดปัญหาการ
ร้องเรียน 
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มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน”  
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  อย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บ ริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชน         
มีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้บริการ 
ณ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดยมอบหมายผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น และใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จ านวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 219 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ          
ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้รับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 
 
มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน   

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำ
พัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ 
ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้  

 
ล ำดับที่ 1 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์ กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ  
 ดังน้ัน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบล       
บ้านโพธิ์ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเขา้ถึงง่าย  
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

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

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน   

3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเป็นประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชำชน 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่  แผนงาน 
โครงการ และอื่นๆ  

  ดังน้ัน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์       
ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 
  3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เปน็การอ 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 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4  ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย เฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่  และสุขอนำมัยของประชำชน         
ในท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชน      
สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ใน   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณขอ งเทศบาลในปีถัดไปกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน และวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ าชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ส าหรับให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1 – 9  
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,ตรวจสอบข้อมูล,ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน จัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป ี  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
 10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชมุชน 
 10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
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มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่น สำมำรถร้องเรียน /ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  เทศต าบลบ้านโพธ์ิ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ จึงมีการจัดต้ัง ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ส าหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้ำหมำย 
  ให้บ ริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้ รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย         
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่ามีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา     
ที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน     
  5.3 น าเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังน้ี 
  6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 – 440591 ทางโทรสารหมายเลข 035 – 440592 หรือแจ้งสายตรง
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

  6.3 ทางเว็บไซต์เทศบาล www.banpho-suphan.net 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 
  6.5 กล่องรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์  

  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง 

ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคร้ังจะต้อง
มีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการร้องเรียน/ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 
15 วัน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต  
  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏบิัติ  
  3.3 เพื่อให้ผู้ ร้องได้ รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์  ส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ินเป็นส าคัญ จึงควรให้
คณะกรรมการชุมชนซ่ึง ถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนข้ึนมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บท
ชุมชนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับ
การเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคต
ได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการ     
ของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้ อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

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

5.2 วางแผนการด าเนินงาน /แต่งตั้งคณะท างานแต่ละหมู่ 
  5.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดประชุมจัดท าแผนชุมชนให้ประชาชนทราบ โดยผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
  5.4 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  5.5 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชน
จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการ
ท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
 
 
มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็ง ขันกับมาตรการ       
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของ เทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไก ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ นั้นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 

  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มี่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ
ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 
มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่ง เสริม พัฒนา    
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิจึง ได้จัดท ากิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล    
บ้านโพธ์ิ ข้ึน 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ          
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติง าน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน         
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ค านึง ถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ      
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
4. เป้ำหมำย /ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
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5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
 6.2 ขออนุมัติผู้บริหารด าเนินกิจกรรม 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขอ งเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0892.4 /ว 435  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ืองข้อแนะน าแนวทาง   และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังน้ี 

 1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ก าหนดและจัดท าแบบประเมินผลที่จะใช้ส าหรับการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
3) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ 2 คร้ัง (คร้ังที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึงเดือนมีนาคม  และคร้ังที่ 2  

ตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือนกันยายนของทุกปี) 
4) รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ 
 6.6 จัดท าแบบประเมิน /ด าเนินการติดตามประเมินผลตามห้วงระยะเวลา 
 6.7 สรุปผลการประเมินรายงานผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด  
 4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล  
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
 ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้มีการจั ดท า
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ทราบตามแบบ           
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย 
 ทุกส านัก /กองของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 4.1.2 มีกำรติดตำมและประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล  

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.2544 
ก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ         
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด  ความผิดพลาด ความเสียหายการร่ัวไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม     
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่ รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ    
เพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต      
ในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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4. เป้ำหมำย 
 ทุกส านัก /กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (ระดับองค์กร) จัดท า
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 ) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วน
ที่รับผิดชอบและมีการติตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์  น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)           
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลต่อที่ ประชุมคณะกรรมการติดตาม               
และประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์รายงานผลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบ าลต าบลบ้านโพธิ์   ประชุมพิจารณา   
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน        
ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นงบประมาณ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก /กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
 10.3 มีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนรวมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับจ่ำยเงิน กำรหำ

ประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอ
ภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิด การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โป ร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายใน             
และภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานองค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการ
ด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บ ริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Page 66 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
 
 
มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ิน ให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ตำมกระบวนกำร     

และวิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญท่ีใ ช้ส าหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระ
เต็ม ท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะมีอิสระ ส่วนกลางก็คอยควบคุมดูแลการด าเนินง านต่างๆ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เกิด
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
และลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน      
ของฝ่ายบริหารข้ึน เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
ร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการ
ลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  
 3.3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ทั้ง 2 เขต 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือหรือจัดเตรียมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สมาชิกใช้ในการประชุมสภาฯ 
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 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของเทศบาล เช่น กรรมการตรวจ
การจ้าง กรรมการแปรญัตติ กรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ สามารถตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลได้  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

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

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง 
ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

6.2 จัดท าเอกสารหรือข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เช่น ป้ายไฟว่ิง  เว็ปไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน ทางโทรศัพท์/โทรสารของส านักงาน  
 6.3 บันทึกเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับผ่านช่องทางต่างๆ เสนอผู้บริหาร  
 6.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 เร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ประกำศเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 

เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561–2564) ของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
 

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

ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที ่ปช 004//ว 0019 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผน    
ป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน  (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหาร
ในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.banpho–suphan.net  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                                                                                 
 
 

         (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
        นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 

 

http://www.banpho–suphan.net/
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ค ำสั่งเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ 
ที่  187 /2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

………………………….……………. 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ         
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วสิัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็ นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
ตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  น้ัน 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล        
บ้านโพธิ์  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. นางขนิษฐา จันทร ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
6. นายณรงค์ กลั่นพจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
7. นายไชยยา แก้วมณี นิติกรช านาญการ  รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
8. นางสาวศศิประภา  อนุช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 
9. นางสาวกุลภัสสรณ์  วจนะเสถียร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
  หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
10.นางสาววรรณศร  แก้วมณี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   

   คณะท างาน/เลขานุการ 
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ให้คณะท ำงำนมีหน้ำที่ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์บทความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 
2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5. หน้าที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมของสภาพของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
คณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   มีองค์ประกอบ

และมีหน้าที่ ดังน้ี 
1. นางขนิษฐา จันทร ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
2. นายณรงค์ กลั่นพจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 
3.นางสาวกุลภัสสรณ์  วจนะเสถียร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
  หัวหน้าส านักปลัด คณะท างาน 
4. นางสาวศศิประภา   อนุช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา คณะท างาน 
5 .นายไชยยา แก้วมณี นิติกรช านาญการ  รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
6. 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  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

                (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
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