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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการตามแผนปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา  และพนักงาน
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2552  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  กันยายน  
2558  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9  ประการ  ได้แก่  ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย , 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  ส านักงาน  ก.พ.  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  
1013.7/ว  11  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรน าแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  จึงได้จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”  ขึ้น  
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานจริยธรรม 
2.  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไป  และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
3.  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน

ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และ
ต่อสังคมตามล าดับ 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทั่วไป  ของเทศบาลต าบล             

บ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
2.  ประชุมคณะท างานฯ 
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กรที่

ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
4.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลกร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
5.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ  เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
6.  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ  30,000  บาท  (ปี  2565  งบประมาณด าเนินการ  25,000  บาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายพนักงาน  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.  บุคลากรในองค์กร  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ

องค์กร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมให้ความรู้  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล้านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ส่วนรวม)               
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  
ทั้งนี้  หมายรวมถึง  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนเองและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมประจ าเดือน  และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีความ

ประพฤติ  ปฏิบัติงานโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ  “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
รัฐบาลภายใต้การน าขงพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11  ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ส านักงาน  ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2560  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5  ด้าน  อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตาม
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องดังกล่าว  รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
2.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลกรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่น 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2.  จัดท า  (ร่าง)  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
4.  แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่

ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  และสม
เด็ดพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายาม
คิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  คือ  แนวคิดเรื่อง  “ปลูกป่า  3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง”  
ปลูกป่า  3  อย่าง  ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์”  “พออยู่”  หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ  
ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย  “พอกิน”  หมายถึง  ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร  “พอใช้”  
หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไม้ฟืน  และไม้ไผ่  เป็นต้น  เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา

ประโยชน์สาธารณะ 
2.  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ได ้
3.  เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี  และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมา

ขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โดยปลูกพันธ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ดอก  และพืชผักสวนครัว                
รั้วกินได้  เป็นต้น   



2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ า  คู  คลอง  ที่เสื่อมโทรมในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรภาค
ประชาชนต่าง ๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และแหล่งน้ า  คู  คลอง  ในเขตเทศบาลต าบล

บ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดอบรมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
2.  จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน 
3.  จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน 
4.  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน  พัฒนา  ขุดลอก  คูคลอง  ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง          

ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  จัดกิจกรรมพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น  น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน 
ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน  หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ  30,000  บาท  (ปี  2565  งบประมาณด าเนินการ  20,000  บาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เข้าร่วมกลุ่ม

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
2.  ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
3.  สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช              

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช   วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ทางเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้ร่วม
ประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และแนวทางที่ต าบลบ้านโพธิ์
จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  โดยน าพระราชกระแสสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ท าอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน              
ในต าบลบ้านโพธิ์เห็นพ้องต้องกัน ที่จะร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ต าบลบ้านโพธิ์”  เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบล              
บ้านโพธิ์ และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  

ดั งนั้ น  เพ่ื อเป็นการขับ เคลื่ อนโครงการฯ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์   เท ศบาลต าบลบ้ านโพธิ์                       
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนา
และด้านการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ  โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่  กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมปกปักทรัพยากร  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3  กิจกรรม           
ปลูกรักษาทรัพยากร โดยจะด าเนินการส ารวจทรัพยากรท้องถิ่นในพ้ืนที่ปกปัก จัดท ารหัสพรรณไม้ จัดท าทะเบียน
ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา เพ่ือให้ทราบว่า
มีทรัพยากรที่มีความส าคัญ และมีลักษณะพิเศษ เพ่ือจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดท าทะเบียนทรัพยากร

สัตว์ และทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ปกปัก 
2.  เพ่ือปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป 
3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนในต าบลบ้านโพธิ์ 
4.  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักษา อนุรักษ์ ดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพ่ือสืบสานให้คงอยู่  

สืบต่อไป 

 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

     -  ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน   จ านวน  35  คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพันธุ์พืชในชุมชน        
     -  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

รวมถึงการที่ชุมชนมีบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก พร้อมจัดท ารายงานการ

ประชุม 
2.  ท าการส ารวจทรัพยากรพ้ืนที่ปกปัก เพ่ือเก็บข้อมูลพืช สัตว์ และชีวภาพ ที่มีความส าคัญ มีลักษณะ

พิเศษ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
3.  ท าการจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก เพ่ือเก็บข้อมูลพืชที่มีลักษณะวิสัย มีรูปร่าง

ลักษณะพันธุ์ไม้ที่มองเห็นในสภาพธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย สัตว์ ได้แก่ 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก แมลง ชีวภาพอ่ืนๆ ได้แก่ เห็ด ไลเคน เป็นต้น 

4.  ท าการติดรหัสประจ าชนิด เรียกว่า รหัสพรรณไม้ เป็นเครื่องหมายต้นไม้ที่รู้เฉพาะผู้ที่ตกลงกันไว้ 
หรือ ผู้ที่รู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

5.  จัดท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
6.  ถ่ายภาพทรัพยากรที่ได้ท าการส ารวจในพื้นที่ปกปัก 
7.  จัดท าตัวอย่างทรัพยากรที่ได้ท าการส ารวจแล้วในพ้ืนที่ปกปัก เช่น ใบไม้แห้ง ผลแห้ง ผลดอง เป็นต้น 
8.  จัดท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักตามแบบ อพ.สธ.ข้อมูลตามใบงานที่ 5 ใบงานที่ 6                  

และใบงานที่ 7 
9.  จัดท าระบบการจัดเก็บ และสืบค้นเอกสารที่ท าการส ารวจ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และคอมพิวเตอร์ 
10.  จัดท าแบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ  30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานเกษตร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดท าทะเบียน

ทรัพยากรสัตว์ และทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ปกปัก 
2.  มีการปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณหนู 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ต้องจัดกิจกรรม

สนับสนุนส่งเสริมให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  การ
จัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์  ทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวมและเจริญเติบโตอย่าง
เต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อม ๆ กัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็ม
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สั งคม  สติปัญญา  
และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามเป็นการพัฒนามนุษย์ที่
ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  ได้ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติและพัฒนา
เต็มศักยภาพ  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณหนูขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้เติบโต  มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุ ลเหมาะสมกับวัย  
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นคนดีคนเก่งและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  

2546 
2.  เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
3.  เพ่ือฝึกให้เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เด็กประพฤติ  ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จ านวน  190  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.  เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
4.  ประสานงานกับวัดในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
5.  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ  30,000  บาท  (ปี  2565  งบประมาณด าเนินการ  10,000  บาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีการปฏิบัติตนที่ดีขึ้น 
2.  เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจและสติปัญญาอย่างสมดุล 
3.  เด็กมีจิตส านึกท่ีดีและสามารถประพฤติ  ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
4.  เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดการเรียนรู้แนวใหม่ด้านการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ต้องจัดให้การ

ด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  การจัดการศึกษาปฐมวัยมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวมและเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพอันเป็น
การพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  ได้ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ที่มุ่งเน้นในการอบรมสั่งสอนให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ  จึงได้
สอดแทรกกิจกรรมจัดการเรียนรู้แนวใหม่ด้านการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม  ป้องกันการทุจริต  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้เติบโต  มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย  
ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นคนดีคนเก่งและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  

2546 
2.  เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาคุณธรรม/จริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริตอย่าง

เต็มศักยภาพ 
3.  ฝึกให้เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.  จัดท าแผนการสอนในด้านคุณธรรม/จริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริต 
3.  สรุปและประเมินผล 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีการปฏิบัติตนที่ดีขึ้น 
2.  เด็กได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา  คุณธรรม/จริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริตอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
3.  เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ฉบับที่  3  (พ.ศ.  2560 -  พ.ศ.  

2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  7,825  แห่ง  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืน  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักการแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง  ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและความร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต  โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มีการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล             

บ้านโพธิ์  อย่างเห็นเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   สู่การ
รับรู้ของสาธารณชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง  เพื่อป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริต 
2.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3.  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4.  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
5.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
2.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  

3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่ก าหนดว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต”  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของตนเอง  
และโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์  จึงประกาศเจตจ านงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสใน
การบริหารงาน  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการบริหารงาน  และแสดงเจตจ านงที่จะ
ต่อต้านการทุจริต  และเป็นการวางแนวทางในการบริหารงานให้กับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงที่จะต่อต้านการทุจริต  และเป็นการวางแนวทางในการบริหารงานของ

ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 
2.  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

และประเทศชาติ 
4.  เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นในการบริหารงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประกาศเจตจ านงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงาน  ให้เจ้าหน้าที่ใน

สังกัดทราบ  และปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ประกาศเจตจ านงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม  และความโปร่งในในการ

บริหารงานให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด  และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่มีกรอบในการปฏิบัติงานราชการที่ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
2.  ประชาชนเชื่อมั่นในการบริหารงานของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  ของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือจัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  ในการร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ

ต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่  จึงจัดท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในพ้ืนที่กับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มี                
ธรรมาภิบาล  ป้องกัน  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมทั้งประสานงานความร่วมมือในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตให้น้อยลง  และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  ป้องกัน  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน 
2.  เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – จนกว่าจะมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
สร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดเป็นรูปธรรม 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพ่ือไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริง 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
กับการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน              
มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม  และกฎหมายของผู้บริหาร

ให้ปรากฏชัดเจน 
2.  เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  

และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
4.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง  รูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได้  และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
2.  แต่งตั้งคณะท างาน 
3.  จัดท ามาตรการ  แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
4.  เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
5.  ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
6.  ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.  แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
3.  กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
4.  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า  80%   
5.  บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า  80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เนื่องด้วย  การบริการถือเป็นหัวใจของทุกหน่วยงาน  การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองผู้มารับบริการที่ดี  จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิค  กลยุทธ์  ทักษะที่จ าเป็น  ท าให้ชนะใจผู้รับบริการ  โดย
จะต้องปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้จักพ้ืนฐานที่ส าคัญของการที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดี  ซึ่งจะต้องมีความ
สุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  รู้จักหลักการบริการ  และเอาใจใส่ในการบริการ  รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

โดยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและมีบทบาทหน้าที่ที่จะอ านวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชน  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการปรับปรุง
รูปแบบการท างานเพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  ได้แก่  
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  วิธีการที่จะ
รับทราบผลการให้บริการของหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใจ  จ าเป็นจะต้องมีการส ารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลากหลายวิธี  และเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติรากชาร  โดยด าเนินการตามมาตรา  11  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  เพ่ือพัฒนาการให้บริการให้มีรูปแบบบริการที่เข้าถึงง่าย  สะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยและมีคุณภาพ  

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส ารวจความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการตามหลักเกณฑ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับความเชื่อถือ  เป็นกลางด าเนินการ 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ร้อยละ  70 
ผลลัพธ์ 

1. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้รับทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สามารถน าผลที่ได้มาพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นที่พึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย  ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ               
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  

และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
2.  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  บุคลกรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและหนังสือ

สั่งการที่เก่ียวข้อง 
2.  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 
3.  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การมอบอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้นเพ่ือเป็น

การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึงความส าคัญ  
คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจิตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
3.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  แต่งตั้ง   ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
2.  แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  รับทราบ 
3.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  เปิ ดเผยต่อ

สาธารณชน 
4.  ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
2.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต              
มีคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อ

บรรลุผลตามความประสงค์  โดยอาจท าให้ขาดการค านึงความถูกต้องชอบธรรม  อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม  
จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป  ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับ  ทุกภาคส่วน  รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต   
มีคุณธรรม  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น  ให้ความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบ
สุข  มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  เพ่ือการปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า  ความดี  ความซื่อสัตย์สุจริตและ
คุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
2.  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี                 

อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
3.  เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.  เพ่ือรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีค่านิยม  

ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่ อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  ผู้ท าคุณประโยชน์  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3.  การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิ บัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน             

ไม่น้อยกว่า  10  คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดตั้งคณะท างานฯ 
2.  ประชุมคณะท างาน 
 -  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม 
 -  พิจารณาคัดเลือก 
3.  ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
4.  จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล  ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  วารสาร  เว็บไซต์  สื่อสังคม  (Social  Media)  เป็นต้น 
5.  เชิญบุคคลที่ ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์   แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน  

ประชาชนในชุมชนตามโอกาสต่าง  ๆ ที่เหมาะสม 
6.  จัดท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.  ปะชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  และการ

ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  การด าเนิ นการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ  ไม่เกิดปัญหาข้อ
ครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส  ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุ
ส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่ง ส าคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศ  เกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ทีก่ าหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมหน่วยงาน 
2.  ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลกรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต                   

ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร  โดยมีกรอบดังนี้ 
 -  ห้ามเรียกเงิน  เรี่ยไร  หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 -  ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  และพวก

พ้อง 
3.  ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4.  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย  2  ครั้งต่อปี 
5.  ก ากับติดตามมาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
6.  รายงานผลต่อผู้บริหาร  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลง

การปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
2.  ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุมดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้มีมาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”  ขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน  ตรวจสอบ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล

และองค์กรอิสระ  อาทิ 
 -  การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือ

คณะท างาน  LPA 
 -  การรับการตรวจจากส านักงาน  ป.ป.ท.  ตามโครงการ  ITA 
 -  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
2.  รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/ 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกับกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน      
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้ าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์              
ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทาง             
การร้องเรียน  แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  และการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบล

บ้านโพธิ์  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างของเทศบาลต าบล

บ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ                      

เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 
3.  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

4.  แจ้งผลการพิจารราให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล                       
บ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ  ทั้งใน

เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริกา รสาธารณะ  
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ  และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้  รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  

การจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ                   
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

2.  เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมู ลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์                      
ข้อกฎหมาย  ข้อบังคับ  และสถานที่ให้บริหารอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

กฎข้อบังคับท่ีก าหนด 
2.  ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล              

บ้านโพธิ์   
2.  ประชุมคณะท างานฯ 
 2.1  ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
  -  การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
  -  การบริหารงบประมาณ  การเงิน 
  -  การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 
  -  การจัดซื้อจัดจ้าง/การค านวณราคากลาง 
  -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  -  แผนการด าเนินงาน 
  -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 2.2  ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์  ข้อกฎหมาย  ข้อบังคับ  และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อ
ประชาชน 

3.  ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ 

4.  รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้ผู้บริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ  

การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน 
2.  มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์  ข้อกฎหมาย  ข้อบังคับ  และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน 
3.  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์            
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ               
ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์              
จึงได้จัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้บริการ  โดยส านักปลัดเทศบาล  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่ าง ๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้  เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
2.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2.  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
3.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 



4.   มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

5.  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
6.  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
7.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการ  และอ่ืน ๆ  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย
ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากว่า  10  ประเภท

ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ 
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
-  แผนด าเนินการ 
-  แผนอัตราก าลัง 
-  แผนการจัดหาพัสดุ 
-  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
-  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
-  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 



-  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
-  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
-  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการ             
จัดองค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  
หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (social Media)                      
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ               
ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
-  บอร์ดหน้าที่ท าการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
-  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ตามหมู่บ้าน 
-  ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
-  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
-  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
-  เสียงตามสาย 



-  ประกาศผ่านเว็บไซด์ /เว็บบอร์ด /เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมีเป้าหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์                  
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ               

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องทุกข์ 
3.  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน 
4.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี       

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2.  สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้

และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                       
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และร่วมด าเนินการโครงการ  รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ  ให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน  เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.  หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
5.  เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป 
6.  เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
7.  รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ผู้บริหาร  และสาธารณชนทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ  
2.  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ ให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน                         

เช่น  การให้ประชาชนมีสิทธิที่เสนอร่างกฎหมายทั้งในระดับชาติ   และระดับท้องถิ่น  การแสดงความคิดเห็น               
ต่อโครงการของรัฐที่กระทบต่อชุมชน    ทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม  เป็นต้น  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  หมวด  16  ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปประเทศ  มาตรา  258  (1)                  
ได้บัญญัติเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม            
ทางการเมือง  รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  เช่นนี้  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหัวใจส าคัญ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย  อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  
ร่วมตัดสินใจต่อการเมืองการปกครองของประเทศ  และที่ส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ  และควบคุมการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายและกระบวนการทางการเมือง  กล่าวคือ  การมีส่วนร่วม              
ของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย  ทั้งนี้  เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย  สังคมใดจะมีระดับความเป็นประชาธิป ไตยสูงหรือต่ า  
พิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมต่ า  แสดงว่าสังคมนั้นมีระดับ
ความเป็นประชาธิปไตยต่ า  จะเห็นได้ว่า  การพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย  คือ  การท าให้ประชาชน                 
มีส่วนร่วมทางการเมือง  เช่นนี้   การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเป้าหมายของการพัฒนาของระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรง  โดยเฉพาะการพัฒนาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย   

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ได้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  กับทั้งเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้              
ความคิดเห็น  อันเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  พร้อมทั้งส่งผลให้ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  จึงจัดให้มี โครงการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมของประชาชน      
2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  และ

ข้อเสนอแนะในเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
3.  เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์      



4.  เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์         
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
๑.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  ติดต่อและประสานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
3.  เชิญวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดโครงการ 
4.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
5.  สรุปผลการจัดโครงการ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ  30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และมีส่วนร่วมในการการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน  เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร  รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง  ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล  และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ เสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และ
กฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน ามาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  
และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก าดับดูแลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.  เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ  (Check  and  balance)  ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร  การ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ  เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

3.  เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต  ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และ

ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3.  สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 

4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5.  รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และป้องกันการทุจริต
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีหน่วยตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
2.  มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3.  มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
4.  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  อย่างเคร่งครัด  โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.  เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่อง ๆ ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่
ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ 
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล  ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2.  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ข้อ  6 
2.  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
4.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและระบบควบคุมภายใน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.  เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ณ  ที่ท าการ  และเว็บไซต์ของ

หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในกรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน              

ข้อ  6  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
2.  สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจริต  โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
3.  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน       

(ร้อยละ  80  ในระดับมาก) 
4.  การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ  “การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง”  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  เมษายน 

2561  มาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน   และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด   ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง  และมีการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.  2561  และการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ติดตาม
ประเมินผล  จัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  2562  ประกอบ
กับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก  เช่น              
การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระเบียบในการปฏิบัติงาน  ข้อบังคับ 
หรือปัจจัยภายใน  เช่น  การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ  โคร งสร้างองค์กรการ
บริหารจัดการข้อมูล  เป็นต้น  ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ที่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร  ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแลที่ดี  พร้อมทั้ง
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กร  เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ในขณะเดียวกับก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
ด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรั พยากรของ                
องค์กร  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบจัดการ
และควบคุมท่ีดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
และเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้เทศบาลต าบล              
บ้านโพธิ์  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมีการติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไปในอนาคต  หน่วยตรวจสอบภายใน          
จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.  2561  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้
การปฏิบัติราชการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม  มีการควบคุม



ข้อบกพร่อง  ป้องปรามการเกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้  อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายใน
องค์กรต่อไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการวิเคราะห์  ประเมินความเสี่ยง  และ

วิธีการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  

2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2562 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่ดี  มีการประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม  สามารถน าหลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อไห้เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า , พนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
3.  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ  “การควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการความเสี่ยง”  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือน าผลการอบรมที่ได้น าไปพิจารณา
ในการวางแผนการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ  17,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีการายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เป็นประจ าทุกปีในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย  (ส านัก/กอง) 
2. ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ 
มีการวางแผนการด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  มีการรายงานผลทันตามก าหนดเวลา  มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง  การวางแผนปรับปรุงหรือทบทวนตลอดจนการควบคุมภายใน  และการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ  การรับ – 
จ่ายเงิน  ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน  ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าบริการ  จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ  การรับ – จ่ายของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  รายรับ – รายจ่ายของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ  เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 -  ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 -  ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 -  ประกาศก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
 -  รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.   มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
3.  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  โดยก าหนดให้มีภาค

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
5.  สรุปผลการรับ – จ่ายเงินของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น  

ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบล

บ้านโพธิ์  ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ  การรับจ่ายเงินของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ท าให้เกิดความโปร่งใส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.  2556 
– 2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ  เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
3.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน  ผ่านทางเว็บไซต์  และที่

ท าการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ  

เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

3.  ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ  ผ่านทาง
เว็บไซต์และท่ีท าการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ             

จัดจ้างในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าหมู่บ้านและประชาชน                
เพ่ือพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาต าบล  และการพัฒนาชาติ  

การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้  และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จั ดท า
โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าหมู่บ้านและประชาชน  เพ่ือพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพ่ือให้ผู้น าท้อที่  ผู้น าชุมชนในต าบลบ้านโพธิ์  ได้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการจัดท า
แผนชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมพร้อมใช้กลไก
ส าคัญด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดท าแผนชุมชน  เนื่องจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ  และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อ
พัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการ
ตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น  และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย  ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.  2550  ซึ่งต่างให้ความส าคัญต่อการบริหาราชการอย่างโปร่งใส  สุจริต  เปิดเผยข้อมูลและการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนในต าบลบ้านโพธิ์  ได้รับความรู้ในด้านการ

บริหารงานและการจัดท าแผนชุมชน 
2.  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชน 
3.  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาเทศบาลต าบลให้มีความเจริญก้าวหน้า  พัฒนา

ต่อไปอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน  ก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน  155  คน  เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  การบริหารงานในต าบลแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  สรุป/ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  400,000  บาท  (ปี  2565  งบประมาณด าเนินการ  380,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  คณะกรรมการชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเรียนรู้กระบวนการในการจัดท าแผนชุมชน 
2.  เป็นการสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชน  
3.  ผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์              

ให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือ
ผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า  หรือในบางกรณีก็ละเลย  เพิกเฉย  และไม่อย่างเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว  นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่
จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริต  จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน  
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝา้ระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ได้แก่  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2.  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง  ๆ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3.  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง  ติดตม  ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
4.  สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
5.  เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน  ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อย่างน้อย  3  แห่ง 
2.  มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  

กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม  ตรวจสอบ  การทุจริต 

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต  ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต  จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้างค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต   
2.  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบล   

บ้านโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ  ภาคเอกชน               

ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  ก าหนดแนวทาง  หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต  ร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  

ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
3.  หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้างค่านิยมใน

การต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน  และประชาชน 
4.  หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  ส่งเสริม  และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม

แนวทาง  แผนงาน  กิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
5.  สรุปรายงานต่อผู้บริหาร  และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
2.  เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


