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ค าน า 
 

 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม                    
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐาน              
ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน              
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงาน                  
มากยิ่งขึ้น 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม                 
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                   
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน า                 
หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจ านวน 39 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 10 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 15 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 7 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
กันยายน 2565
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไมม่ี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าท่ีท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสรมิการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบคุลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิก          
สภาท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสรา้งค่านิยมต่อตา้น
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่า            
ในการบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกยา้ย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ไดร้ับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมลูการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น             
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
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ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อ            
จัดจ้าง การบรหิารพสัดุ 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อ          
จัดจ้าง การจัดหาพัสด ุ                  
ไม่เป็นไปตามระเบียบ                 
ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงิน            
ไม่เกดิประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์            
ส่วนตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
2. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อ            
จัดจ้างประจ าป ี
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร                     
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
5. โครงการเสริมสรา้งความโปร่งใส  
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
6. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว              
หรือการให้สิทธิพิเศษแก่             
คนบางกลุ่ม หรือมีการ          
ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพือ่แลกกับการ
ให้บรกิาร หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที ่            
ก าหนดไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรา้งวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน 
3. โครงการพัฒนาคณุภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิาร
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มรีะบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน  
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้             
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้             
ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา              
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)               
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ            
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต                        
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 85 คะแนน 86 คะแนน 87 คะแนน 88 คะแนน 90 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 39 โครงการ ดังนี้  

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสจุริต 

1.1 การเสรมิสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร      
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบรหิาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล        
บ้านโพธ์ิ 
3) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

25,000 
0 
 
0 

30,000 
 

 

25,000 
0 
 
0 

30,000 
 
 

25,000 
0 
 
0 

30,000 
 

25,000 
0 
 
0 

30,000 
 
 

25,000 
0 
 
0 

30,000 
 
 

 

 1.2 การเสรมิสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน             
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

5) โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
6) โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนร์าชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
8) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์

20,000 
380,000 
30,000 

 
0 

20,000 
380,000 
30,000 

 
0 

  

20,000 
380,000 
30,000 

 
0 

20,000 
380,000 
30,000 

 
0 

20,000 
380,000 
30,000 

 
0 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

9) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณหนู 
10) กิจกรรมจัดการเรียนรู้แนวใหม่ด้านการส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรมป้องกันการทุจริต 

10,000 
  0 

10,000 
0 

10,000 
0 

10,000 
0 

10,000 
0 

 

 รวม จ านวน 10 โครงการ 495,000 บาท 495,000 บาท 495,000 บาท 495,000 บาท 495,000 บาท  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

11) มาตรการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตาม             
การเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
12) มาตรการปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน 
13) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญั และหลากหลาย 
14) มาตรการจดัให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
15) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 

0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

16) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ 
ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
17) มาตรการ NO Gift Policy 
18) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
19) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
20) กิจกรรม “ควบคุมการเบิ กจ่ายเงินตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

0 
 
 
 
0 
0 

20,000 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
0 

20,000 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
0 

20,000 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
0 

20,000 
 
0 
 
 

0 
 
 
 
0 
0 

20,000 
 
0 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

21) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
22) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

23) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
24) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล” 
25) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

0 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 

 

 รวม จ านวน 15 โครงการ 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

26)โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น 
27) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
28) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
29) กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการจัดซื อจดัจ้าง 

30,000 
0 
 

30,000 
 
0 

30,000 
0 
 

30,000 
 
0 

30,000 
0 
 

30,000 
 
0 

30,000 
0 
 

30,000 
 
0 

30,000 
0 
 

30,000 
 
0 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

30) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธ์ิ 
 

0 0 0 0 0  

 3.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

31) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
32) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

0 
0 

 

 

 รวม จ านวน 7 โครงการ 60,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท 60,000 บาท  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน                
การควบคุมภายใน             
และการบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

33) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี
34) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
35) โครงการฝึกอบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจ “การควบคุม
ภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยง” ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิ          
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่งส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

0 
0 

20,000 
 
 

0 
0 

20,000 
 

0 
0 

20,000 
 
 

0 
0 

20,000 
 

0 
0 

20,000 
 
 

 

 4.2 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

36) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
37) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน
และประชาชนเพื่อพัฒนาการท างานแบบมีส่วนรวม 

30,000 
380,000 

30,000 
380,000 

30,000 
380,000 

30,000 
380,000 

30,000 
380,000 

 

 

 4.3 มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

38) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
39) มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ว่าทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

 

 รวม จ านวน 7 โครงการ 430,000 บาท 430,000 บาท 430,000 บาท 430,000 บาท 430,000 บาท  
  รวมทั้งสิ้น จ านวน 39 โครงการ 1,005,000

บาท 
1,005,000 

บาท 
1,005,000 

บาท 
1,005,000 

บาท 
1,005,000 

บาท 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2552  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30  
กันยายน  2558  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม                 
9  ประการ  ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ             
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  ส านักงาน  ก.พ.  ได้ก าหนด              
แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1013.7/ว  11  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  จึงได้
จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”  ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานจริยธรรม 
2.  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
3.  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ

ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  
และต่อสังคมตามล 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 าหรับองค์กร

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  25,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายพนักงาน  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.  บุคลากรในองค์กร  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

ขององค์กร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล 
บ้านโพธิ์ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จ านวน 52 คน 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
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 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11  ด้าน  อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ส านักงาน  ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5  ด้าน  อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้นและเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ            
การปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ           
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
2.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลกรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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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.  2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก   จากผล

การศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น   ทั้งภาค
ราชการ  และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกท้ังได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  เสถียรภาพทางการเมือง  ตลอดจนความมั่นคงของ
ประเทศ  เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้   เนื่องจากคนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   อาทิเช่น  ค่านิยม
ในการบริโภคความสะดวกสบาย  ยกย่องคนที่มีฐานะดี  และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทย               
มาเป็นเวลานาน  เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ประกอบกับปัญหา 
ความล่าช้าและความไม่โปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ   รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
การบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ   ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและ              
เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการทุจริต
ที่แตกต่างและหลากหลาย  อาทิ  การทุจริตเชิงนโยบาย  การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  การทุจริต             
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ  ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง              
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์   มีกลไก  หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ  ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน              
ที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ดังนั้น  เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์  “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด”  ให้เป็นจริง  จึงเห็นควร
จัดให้มีโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และ

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

มีจิตส านึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม
อันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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3.  เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั งภายในและภายนอกองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

4.  เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต  ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
บ้านโพธิ์  ในด้านต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์  จ านวน  150  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ขออนุมัติโครงการ 
2.  ประสานติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
3.  อบรมให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
4.  จัดท าทะเบียนสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริต 
5.  ด าเนินงานเครือข่ายโดยติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ  ของเทศบาลฯ  เพ่ือป้องกันการ

ทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และประชาชนต าบลบ้านโพธิ์        

ที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ  กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับการป้องการและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  

2.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และประชาชนต าบลบ้านโพธิ์
ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน  
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3.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์และประชาชนต าบลบ้านโพธิ์ 
เกิดจิตส านึกและน าความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ 
“ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด”  

4.  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีเครือข่ายป้องกันการทุจริตภายในต าบลบ้านโพธิ์  เพ่ือเป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินโครงการต่างๆ  เพ่ือป้องกันการทุจริต 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 5 

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

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้

ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง            
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  9  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  คือ  แนวคิดเรื่อง  “ปลูกป่า                
3  อย่าง  ประโยชน์  4  อย่าง”  ปลูกป่า  3  อย่าง  ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบ
นิเวศน์”  “พออยู่”  หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ  ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย  “พอกิน”  หมายถึง  ปลูกพืช
เกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร  “พอใช้”  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไม้ฟืน  และ
ไม้ไผ่  เป็นต้น  เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา

ประโยชน์สาธารณะ 
2.  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมได้ 
3.  เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี  และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิม

มากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โดยปลูกพันธ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ดอก  และพืชผัก              
สวนครัวรั้วกินได้  เป็นต้น   

2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล  อนุรักษ์  ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ า  คู  คลอง  ที่เสื่อมโทรมในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กร
ภาคประชาชนต่าง ๆ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และแหล่งน้ า  คู  คลอง  ในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดอบรมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม

โครงการ 
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 าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน  หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  20,000  บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  เข้าร่วมกลุ่ม

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
2.  ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
3.  สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเพียงแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัชชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี  และได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึง            
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้  และคุณธรรม  เป็นพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิต 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุดได้เล็งเห็นความส าคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่           
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา  และเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการ
ด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  มีความพอดีพอเพียงกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  และความ
จ าเป็นในการส่งเสริมภาวะผู้น าเพ่ือเพ่ิมความรู้  ขีดความสามารถในการท าหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้น า 
ในการพัฒนาด้านต่างๆ  เพ่ือให้สังคมชุมชนในท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป  เทศบาลต าบล         
บ้านโพธิ์  จึงต้องส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการอบรม               
น าปรับใช้ให้เกิดผล  ชุมชนน่าอยู่  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์และความรู้มีผู้น าที่มีภาวะผู้น า มีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
4.  เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

จ านวนรวมทั้งสิ้น  150  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และสถานที่ที่เหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  วางแผนการด าเนินงาน  จัดรูปแบบของกิจกรรมตามโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการอบรม 
4.  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 
 



 
 

21 

 

5.  ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ  และด าเนินงานภายในศูนย์ฯ 
6.  สรุป/ติดตามและประเมินผลโครงการ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  380,000  บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปปรับใช้กับชีวิต 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้น า  มีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช           
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช   วางแผนพัฒนา            
พันธุ์พืช  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน   การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ทางเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  และแนวทางที่ต าบลบ้านโพธิ์จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
โดยน าพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ท าอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียนในต าบลบ้านโพธิ์เห็นพ้องต้องกัน ที่จะร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง              
“ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลบ้านโพธิ์”  เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเองสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต าบลบ้านโพธิ์ และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                       
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 า
ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
เพ่ือให้ทราบว่ามีทรัพยากรที่มีความส าคัญ และมีลักษณะพิเศษ เพ่ือจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดท าทะเบียน

ทรัพยากรสัตว์ และทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ปกปัก 
2.  เพ่ือปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป 
3.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนในต าบล           

บ้านโพธิ์ 
4.  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักษา อนุรักษ์ ดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพ่ือสืบสานให้คงอยู่ 

สืบต่อไป 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

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

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพันธุ์พืช            

ในชุมชน        
     -  ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมช่วยกันอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  รวมถึงการที่ชุมชนมีบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการส ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก พร้อมจัดท ารายงานการ

ประชุม 
2.  ท าการส ารวจทรัพยากรพ้ืนที่ปกปัก เพ่ือเก็บข้อมูลพืช สัตว์ และชีวภาพ ที่มีความส าคัญ              

มีลักษณะพิเศษ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
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 เป็นเครื่องหมายต้นไม้ที่รู้เฉพาะผู้ที่ตกลง           
กันไว้ 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 และสืบค้นเอกสารที่ ท าการส ารวจ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ

คอมพิวเตอร์ 
10.  จัดท าแบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  30,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
งานเกษตร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

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

ทรัพยากรสัตว์ และทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ปกปัก 
2.  มีการปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป 
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ล าดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น            
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม            
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ   
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม                
ในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ            
ท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล             
บ้านโพธิ์ 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณหนู 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ต้องจัด

กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2546  การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
สมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่าง              
องค์รวมและเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อม ๆ กัน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียม                
ความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้ งการพัฒนา
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญในการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามเป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  ได้ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ
และพัฒนาเต็มศักยภาพ  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคุณหนูขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้ เติบโต  มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นคนดีคนเก่งและสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  

2546 
2.  เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
3.  เพ่ือฝึกให้เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.  เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เด็กประพฤติ  ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  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 
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ล าดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมจัดการเรียนรู้แนวใหม่ด้านการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม
ป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่ต้องจัดให้การ

ด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  การจัดการศึกษาปฐมวัย  
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน              
ได้อย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวมและเจริญเติบโตอย่าง               
เต็มศักยภาพอันเป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน  ได้ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ที่มุ่งเน้นในการอบรมสั่งสอนให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ  
จึงได้สอดแทรกกิจกรรมจัดการเรียนรู้แนวใหม่ด้านการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม  ป้องกันการทุจริต  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้เติบโต  มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสม
กับวัย  ความสามารถ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นคนดีคนเก่งและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม            
ได้อย่างมีความสุข  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  จังหวัด

นครราชสีมา 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 - 2570 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

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

ศักยภาพ 
3.  เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล          
บ้านโพธิ์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน          
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เพ่ือเผยแพร่          
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดย ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ          
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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ล าดับที่ 13 

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 าคัญและ
หลากหลายขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2.  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากว่า  10  

ประเภทขึ้นไป 

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 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ล าดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 

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

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่           
ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(social Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  โทรทัศน์  วิทยุ                     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2.  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.  เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

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  มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
-  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
-  เสียงตามสาย 
-  ประกาศผ่านเว็บไซด์ /เว็บบอร์ด /เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง                 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการ เสริมสร้างความโปร่งใส         
ในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
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 6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

42 

 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ล าดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร         
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีก ารบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์แสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สู่การรับรู้ของสาธารณชน  
3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
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 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบล          
บ้านโพธิ์ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล าดับที่ 17 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ          
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยง               
การกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งน าไปสู่  การเลือกปฏิบัติ                      
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบล

บ้านโพธิ์ มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบคุลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ด าเนินการตาม 

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ล าดับที่ 18 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการ               
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา           
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ         
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร  
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้            
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
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 3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ           
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ลดลง 
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ล าดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพ           
การให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เนื่องด้วย  การบริการถือเป็นหัวใจของทุกหน่วยงาน  การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสามารถ

ตอบสนองผู้มารับบริการที่ดี  จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิค  กลยุทธ์  ทักษะที่จ าเป็น  ท าให้ชนะใจผู้รับบริการ   
โดยจะต้องปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้จักพ้ืนฐานที่ส าคัญของการที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดี  ซึ่งจะต้องมี
ความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  รู้จักหลักการบริการ  และเอาใจใส่ในการบริการ  รวมทั้งการให้บริการแก่            
ผู้มารับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

โดยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดและมีบทบาทหน้าที่ที่จะอ านวย
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการ
ปรับปรุงรูปแบบการท างานเพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  ได้แก่  การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้รับบริการ
เป็นหลัก  วิธีการที่จะรับทราบผลการให้บริการของหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใจ  จ าเป็นจะต้อง
มีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลากหลายวิธี  และเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ   
เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติรากชาร  โดยด าเนินการตามมาตรา  11  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน              
ส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  
เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้ างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้   
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

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

คุณภาพ  ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส ารวจความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการตามหลักเกณฑ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับความเชื่อถือ  เป็นกลางด าเนินการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

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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ล าดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีกา ร
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง          
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
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ล าดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ  ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการ 
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความ          
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการ
พัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น  การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service            
นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
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  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) รายงานผลการด าเนินการ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

8. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล าดับที่ 22 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน          
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึง ได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์บริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน          
การทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด  รวมถึงรายงานการ           
ท าแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ                
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ             
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ 23 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย           
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยั งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล าดับที่ 24 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ           
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก          
ธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความ 
สัมพันธ์ส่วนตัว 
  เป็นต้น 
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 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล าดับที่ 25 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ   

ของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ          
อนุญาตด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้
ก าหนด ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิด  
ความคลุมเครือ  ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการ                   
เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลาง                
ที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่            
ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บ ริการ            
ของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขั้นตอน
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ              
ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้            
การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ                  
โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 26 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

และเท่าเทียมโดยให้ประชาชน  กลุ่มองค์กร  ชุมชน  เครื่องข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสด งออก           
ถึงศักยภาพ  ความคิดเห็น  ความต้องการ  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน           
ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา  
ปรับปรุง  จัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่มท า  ร่วมแก้ปัญหา  และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4.  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา  ปรับปรุง  จัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างมี            

ประสิทธิภาพ  
5.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2.  จัดเวทีประชาคม 
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3.  สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  สรุปปัญหา  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม  เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้ใน          

แผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  เสนอต่อผู้บริหาร   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการจัดเวทีประชาคม 
2.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3.  เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
4.  มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้           
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์            
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
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 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ล าดับที่ 28 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน                         

เช่น  การให้ประชาชนมีสิทธิที่เสนอร่างกฎหมายทั้งในระดับชาติ  และระดับท้องถิ่น  การแสดงความคิดเห็น               
ต่อโครงการของรัฐที่กระทบต่อชุมชน   ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เป็นต้น  นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  หมวด  16  ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปประเทศ  มาตรา  258  (1)                  
ได้บัญญัติเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม            
ทางการเมือง  รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  เช่นนี้  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตย  อันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น  ร่วมตัดสินใจต่อการเมืองการปกครองของประเทศ  และที่ส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
เป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  และควบคุมการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายและกระบวนการทางการเมือง  
กล่าวคือ  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย  ทั้งนี้  เพราะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย  สังคม ใดจะมีระดับ             
ความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ า  พิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยสังคมที่ประชาชน 
มีส่วนร่วมต่ า  แสดงว่าสังคมนั้นมีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ า  จะเห็นได้ว่า  การพัฒนาของระบอบ
ประชาธิปไตย  คือ  การท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  เช่นนี้  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยโดยตรง  โดยเฉพาะการพัฒนาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย   

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ได้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  กับทั้งเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้              
ความคิดเห็น  อันเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  พร้อมทั้งส่งผลให้ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีความเข้มแข็งและยั่งยื น  จึงจัดให้มี
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน      
2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  

และข้อเสนอแนะในเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
3.  เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์      
4.  เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล               

บ้านโพธิ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน   
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  และมีส่วนร่วมในการการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 29 

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

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ              
เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง            
และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดซื้อจัด

จ้างของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
2.  เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
3.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน  ผ่านทางเว็บไซต์  

และท่ีท าการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น                   

ผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ  

เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่และผู้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจ              
ในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

3.  ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ  ผ่านทาง
เว็บไซต์และท่ีท าการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ            

จัดจ้างในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 30 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์  
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์            
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน           
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริตและ              
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการ                   
ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน           
ที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข             
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข            
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ             
ที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 31 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ        
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย   
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ            
ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้             
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับ                
ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง                  
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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ล าดับที่ 32 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก             
ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ          
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพือ่พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีด าเนินงาน 
 1) จัดตั้ งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน                      
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

77 

 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที่ 33 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  
และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
บ้านโพธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด            
ต่อองค์กร 
 3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ                
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่ 34 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า        
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ           
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ        
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด 
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน           
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้            
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม            
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ                
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่ 35 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ “การควบคุมภายในและ           
การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ          
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

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

2561  มาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน   และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด   ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน   การควบคุมภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  และมีการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.  2561  และการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ติดตามประเมินผล  จัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  และพิจารณาทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  2562  ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นจาก
ปัจจัยภายนอก  เช่น  การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน  ข้อบังคับ หรือปัจจัยภายใน  เช่น  การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ  
โครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการข้อมูล  เป็นต้น  ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์              
ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ซึ่ งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก้าวไปสู่
ระบบการก ากับดูแลที่ดี  พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยเชื่อมั่นว่าการบริหาร              
ความเสี่ยงองค์กร  เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ในขณะเดียวกันก็ลด
อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อ
องค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบจัดการและควบคุมที่ดี 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีหน้าที่ ในการบริการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน  และเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไปในอนาคต  
หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง                 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายและ                 
แนวปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุม  มีการควบคุมข้อบกพร่อง  ป้องปรามการเกิดความเสี่ยงที่                     
ไม่สามารถควบคุมได้  อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไปในอนาคต 
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3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการวิเคราะห์  ประเมินความเสี่ยง  และ

วิธีการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2562 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่ดี  มีการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม  สามารถน าหลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อไห้เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไป 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง”  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือน าผลการอบรมที่ได้น าไป
พิจารณาในการวางแผนการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปงีบประมาณละ  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ 
มีการายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

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

บริหารจัดการความเสี่ยง  มีการรายงานผลทันตามก าหนดเวลา  มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  การวางแผนปรับปรุงหรือทบทวนตลอดจนการควบคุมภายใน  และการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 36 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามหลักการแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ได้ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย  

โดยกล่าวถึงสิทธิของบุคคลในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการ  การได้รับข้อมูล 
ค าชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ  ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใดที่อาจ              
มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ต่างๆ  ของรัฐในการปฏิบัติราชการ  โดยเฉพาะการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งมีบทกฎหมายหลายเรื่องที่ก าหนดเกี่ยวกับสิทธิ 
หน้าที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ  การอนามัยสิ่งแวดล้อม  หรือการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พ.ศ.2540  ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  ที่ให้สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ตลอดจนสิทธิเกี่ยวกับการด าเนินคดี  เป็นต้น 

ตามมาตรา  50 (6)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท า
ในเขตเทศบาล  คือ  การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  พิจารณาแล้วเพ่ือให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้รับการศึกษาอบรม  เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ  เพ่ือน ากลับไปใช้                 
ในชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  จึงเห็นควรจัดท าโครงการอบรม             
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมาย  

3. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   
2.  เพ่ือให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่   ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตาม

กฎหมาย   
3.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เข้าอบรม  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชน  พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไป  จ านวน  150  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
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6. วิธีด าเนินการ 
การบรรยาย  การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  30,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  และสามารถน ากลับไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้   
2.  ประชาชนทราบสิทธิและหน้าที่  และช่องทางในการใช้สิทธิตามกฎหมาย  การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมาย   
3.  ประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารของทางราชการอย่างทั่วถึง 
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ล าดับที่ 37 

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

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาต าบล  และการ           

พัฒนาชาติ  การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้  และการศึกษาดู งานเป็น          
ส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
เรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าหมู่บ้านและประชาชน                     
เพ่ือพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือให้ผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนในต าบลบ้านโพธิ์  ได้มีความรู้เพ่ิมเติม               
ในด้านการจัดท าแผนชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง  โดยยึดหลักการ                
มีส่วนร่วมพร้อมใช้กลไกส าคัญด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดท าแผน                    
ชุมชน  เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ  และเป็น
ประเด็นหลักท่ีสังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  
เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น  และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของ                   
ทุก ๆ ฝ่าย  ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.  2546  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2560  ซึ่งต่างให้ความส าคัญต่อการบริหาราชการ
อย่างโปร่งใส  สุจริต  เปิดเผยข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ  การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้านความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและชุมชน  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชนในต าบลบ้านโพธิ์  ได้รับความรู้ในด้านการ

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

พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 

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

ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  180  คน  เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  การบริหารงานในต าบลแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
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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.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  380,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

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

ให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

ล าดับที่ 38 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุมดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้มีมาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”  ขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน  ตรวจสอบ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  

6. วิธีด าเนินการ 
1.  ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล

และองค์กรอิสระ  อาทิ 
 -  การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี               

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ล าดับที่ 39 

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

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

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกับกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา             
ความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   
ในการนี้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  
ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน  แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทาง          
หนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

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 านาจ

หน้าที่โดยมิชอบ 
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3.  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

4.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


