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                         คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  จัดทําข้ึนโดยเปนไป

ตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  สํานักงานป.ป.ช. ซึ่งไดพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) และกรอบประเมิน

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โป ร ง ใ ส ใน ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and 

TransparencyAssessment:ITA )ประกอบดวย  ๔  มิติดังน้ี 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

มิติที่ ๓ การสงเสรมิบทบาทและการทสีวนรวมของภาคประชาชน 

มิติที่ ๔ การเสรมิสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบติัการปองกันการทจุริตตาม

แนวทางดังกลาว  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีการบรหิารงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  โปรงใส     มี

ความเขมแข็งในการบรหิารราชการ  ปองกันการทุจริตคอรรปัชัน  และเพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใส

สะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต” 

 

      สํานักปลัดเทศบาล 

            เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
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สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงช้ี

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือ

หนวยงานที่อาจที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาการควบคุมการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวาปจจัยทีม่ีผลตอการขยายตัวของการทจุริตในระดับทองถ่ินไดแก การกระจาย

อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพือ่ใหบริการตางๆ 

ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในแนวทางปฏิบัติทําใหแนวโนม

ของการทจุริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   จําแนกเปน ๗  ประเภทดังน้ี 

๑) การทจุริตดานงบประมาณ   การทําบญัชี  การจัดซือ้จัดจาง  และการเงินการคลังสวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรอืปญหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและคุณธรรมจริยธรรม 

๕) สภาพหรอืลกัษณะปญหาทีเ่กิดจากการขาดการประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคตางๆ 

๗) สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรปุไดเปนประเด็นได  ดังน้ี 

๑) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายที่

ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงอีกโอกาสหน่ึงที่

ทําใหเกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคนในปจจุบัน

มุงเนนที่การสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต

มากย่ิงข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส   การทุจริตปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึนโยเฉพาะการทุจริตใน

เชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความ

โปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงเปนการยากที่เขไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลาน้ี 

๔) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐไดแก  การจัดซื้อ-จัดจาง  เปนเรื่องของการผูกขาด  

ดังน้ันจึงมีการเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่
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เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาดไดแก  การผูกขาดใน

โครงการกอสรางและโครงการพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหน่ึงที่ทําให

ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน  จนทําใหเจาหนาที่

ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ”  ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือวา

เปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลงและมี

ความเห็นแกตัวมากข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากการยกยองคนดี  คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง

คนที่มีเงิน  คนที่เปนเศรษฐี  คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง  ดวยเหตุน้ีผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต

เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ

ราษฎบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติเปนปญหาลําดับตนๆ  ที่

ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เน่ืองจากเกิดข้ึนในทุกภาคสวนของสังคมไทย  ไม

วาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาภายนอกสังคมภายนอกวาเปน

องคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักปรากฎขาวการทุจริตจากสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอซึ่งไดสงผล

สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง  สงผลใหภาพลักษณ

ของประเทศไทย  เรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน 

(Courruption  Perception Index-CPI)  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ

ความโปรงใสนานาชาติ   พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๘  อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนน

เต็ม ๑๐๐ คะแนน  โดยในป ๒๕๕๘  อยูอันดับที่ ๗๖  จาก ๑๖๘  ประเทศทั่วโลก  และเปนอันดับที่ ที่ ๓รองจาก

ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยลดลงอีกในป ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถ

สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 

 แมในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามปองกันการทุจริต  มาวา

จะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ( United Nation Convention 

Against Courution-UNCAC) พ.ศ.๒๕๕๖  การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ  แต

ปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมลดนอยถอยลง  สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย

ประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม  ซึ่งเปนสังคมที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical 

Relation)  หรืออีกนัยหน่ึงคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน

หมูญาติพี่นองและพวกพองยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบายยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ  คน

ไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได  นับวาเปนปญหาที่ฝงลึกมาต้ังแตอดีตหรือกลาวไดวา
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เปนสวนหน่ึงของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของ

ทุกภาคสวนไวดวยกันสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเขมแข็ง

เต็มศักยภาพ 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓  เริ่มจากป พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๔  ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ

การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ

รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดทั้งชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย

ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจรติ (Courruption  Perception Index-CPI)  ไมนอยกวารอยละ ๕๐  ในป ๒๕๖๔  

ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ันการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมมาภิบาลที่สูงข้ึนเจาหนาที่ของรัฐและ

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได

กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Courruption  Perception Index-CPI)  

 ดังน้ันเพื่อใหการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในในทางปฏิบัติ  

เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส  สรางคานิยม  

วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืน  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  เพื่อกําหนดแนว

ทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยาง

ชัดเจนอันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมปีระสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอยางแทจริง 

๓.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝาย

บริหาร บุคลกรของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

๓) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 

Governance)  

๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people  participation)และตรวจสอบ (people audit)  ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
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๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา   

๔.เปาหมาย 

 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกรของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  รวมถึงประชาชนใน

ทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน  ปราศจาก

การกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน 

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและปะพฤติมิชอบของ

ขาราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  

๔) กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาที่มีความ

เขมแข็งในการตรวจสอบ  ความคุม และถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

๕) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ  จน

เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกรของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  รวมถึงประชาชนใน

ทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันนํามาซึ่งการสรางคานิยม  และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-

Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามรถมาใชใน

การทํางานและชีวิตประจําวัน 

๒) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี (Good 

Governance) มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี

จิตสํานึกรักทองถ่ิน   อันนํามาซึ่งเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา ทั้งจากภายในและภายนอกที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

๕) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต

และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทกุภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทจุรติ  

อันสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็ง

อยางย่ังยืน 
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สวนท่ี  ๒  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป๒๕๖๔  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติที่ ๑ 

การสราง

สังคมที่ไม

ทนตอการ

ทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

บุคลากรทั้งขาราชการ

การเมือง ฝายบริหาร

ขาราชการการเมืองฝาย

สภาทองถิ่นและฝาย

ประจําของเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา 
 

๑.๑.๑โครงการ

บริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

๑.๑.๒ กิจกรรมให

ความรูเรื่องผลประโยชน

ทับซอนใหกับบุคลกร

ของเทศบาลตําบลโพธ์ิ

พระยา  

๑.๑.๓  โครงการ

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในการปองกัน

การทุจริต 

๑.๑.๔โครงการฝกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานของ

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระ

ยา 

๑.๑.๕มาตรการ 

“สงเสริมการปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรม

ของเทศบาลตําบลโพธ์ิ

พระยา” 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวนใน

ทองถิ่น 

 

๑.๒.๑ โครงการจัดทํา

แผนชุมชนและบัญชี

ครัวเรือน 

๑.๒.๒  โครงการ

สงเสริมความปรองดอง

สมานฉันท 

๒.๒.๓ โครงการสงเสริม

พัฒนาอาชีพให

ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๘๐,๐๐๐ 
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 ๑.๓ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแกเด็ก

และเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการสงเสริม

กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

มิติที่  ๑  รวม ๑ มาตรการ   

๘  โครงการ 

จํานวน 

๒๒๐,๐๐๐ 

บาท 

จํานวน 

๒๒๐,๐๐๐ 

บาท 

จํานวน 

๒๒๐,๐๐๐ 

บาท 

จํานวน 

๒๒๐,๐๐๐ 

บาท 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป๒๕๖๔  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติที่ ๒ การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ

ทุจริต 

๒.๑ แสดง

เจตจํานงทางการ

ทางการเมืองใน

การตอตานการ

ทุจริตของ

ผูบริหาร 

๒ .๑  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ

เจตนารมณ การตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร 

- - - -  

 ๒.๒ มาตรการ

สรางความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ มาตรสงเสริมมาตรการ

การสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุมการ

เบิกจายตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมการพัฒนา

แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

๒.๒.๒ (๓) โครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง 

๒.๒.๓ มาตรการยกระดับ

คุณภาพการบริการประชาชน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 ๒.๓ มาตรการ

การใชดุลพินิจ

และใชอํานาจ

หนาที่ใหเปนไป

ตามหลักการ

บริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

๒.๓.๑โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- - - -  

  ๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ

อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
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ราชการ 

๒.๓.๒ (๒) มาตรการการมอบ

อํานาจของนายกเทศมนตรี 

๒.๓.๒ (๓) มาตรการการออก

คําส่ังมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  

และหัวหนาสวนราชการ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป๒๕๖๔  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคล 

ในการดําเนนิกิจการ 

การ  การประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

๒.๔.๑ กิจกรรมมอบ

ประกาศนียบัตรพอ

ดีเดนและแมดีเดน 

 -  -  -  -  

 ๒.๕ มาตรการจัดการ

ในกรณไีดทราบ  หรือ

แจงหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ

การทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 

๒.๕.๒ มาตรการให

ความรวมมือกับ

หนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและ

องคกรอิสระ 

๒.๕.๓ (๑) 

มาตรการ

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ

เรื่องรองเรียน 

๒.๕.๓ (๒) 

มาตรการดําเนินการ

เก่ียวกับเรื่อง

รองเรียนที่มี

บุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบลโพธ์ิ

 - 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

- 

 



10 
 

พระยาทุจริตและ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่โดยมิ

ชอบ 

มิติที่ ๒  รวม ๔ กิจกรรม  

 ๙  มาตรการ 

  ๒  โครงการ 

      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป๒๕๖๔  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ (บาท) 

งบประมา

ณ (บาท) 

งบประมา

ณ (บาท) 

มิติที่ ๓  

การสงเสริม

บทบาทและ

การมีสวนรวม

ของภาค

ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารในชองทางที่

เปนการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจ

หนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ไดทุกข้ันตอน 

๓ .๑ .๑  ม า ต ร ก า ร

ปรับปรุ งศูนย ข อมู ล

ข า ว ส า ร ใ ห มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

๓.๑.๒ มาตรการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ที่สําคัญและ

หลากหลาย 

๓.๑.๓ มาตรการจัดให

มีชองทางที่ประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตําบลโพธ์ิ

พระยา 

- 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 ๓.๒ การรับฟงความ

คิดเหน็  การรับและ

การตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

๓.๒.๑ มาตรการกําหนด

ขั้นตอนกระบวนการ

เรื่องรองเรียน 

๓.๒.๒ มาตรการแกไข

เหตุ เดื อดรอนรําคาญ

ด านสาธารณ สุขและ

ส่ิงแวดลอม 

- - - -  

 ๓.๓ การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระ

ยา 

๓.๓.๒ มาตรการแตงตั้ง

ตัวแทนประชาคมเขา

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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รวมเปนคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง 

๓.๓.๓ มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตาม

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

แผน พั ฒ นา เท ศบ าล

ตําบลโพธ์ิพระยา 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

มิติที่  ๓ รวม   ๘  มาตรการ         

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป

๒๕๖๔ 

 

หมาย

เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

มิติที่ ๔ การ

เสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง

ระบบและรายงานการ

ควบคุมภายในตามที่

คณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดนิ 

๔.๑ .๑ (๑ ) โครงการ

จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน

ประจําป 

๔.๑.๑.(๒) โครงการ

จั ด ทํ า ร า ย ง าน ก า ร

ควบคุมภายใน 

๔ .๑ .๒  ม า ต ร ก า ร

ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในเทศบาล

ตําบลโพธ์ิพระยา 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 ๔.๒ สนับสนุนใหภาค

ประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

หรือการบริหาร

ราชการตามชองทางที่

สามารถดําเนินการได 

๔ .๒ .๑  ม า ต ร ก า ร

เปดเผยขอมูลขาวสาร

เพื่ อ ก า ร ต ร วจ ส อ บ

กํ า กั บ ดู แ ล  ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล

เ ก่ี ย ว กั บ ก าร บ ร ร จุ  

แตงตั้ง  การโอน  การ

ยาย 

๔.๒ .๒ กิจกรรมการ

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช

จายเงินใหประชาชน

ทราบ 

๔.๒ .๓ กิจกรรมการ

จัดหาคณะกรรมการ

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง จ า ก

ตัวแทนชุมชน 

 ๔.๓ สงเสริมบทบาท

การตรวจสอบจาก

สภาทองถิ่น 

๔.๓ .๑ กิจกรรมการ

ส ง เส ริม และพั ฒ น า

ศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

๔ .๓ .๒  กิ จ ก ร ร ม

สง เสริมสมาชิกสภ า

ทองถิ่นใหมีบทบาทใน

การ ต ร วจส อ บ ก าร

ปฏิ บั ติ งานของฝ าย

บริหาร 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

       

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป๒๕๖๔  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

  

๔.๔ เสริมพลังการ

มีสวนรวมของ

ชุมชน (Community)  

และบูรณาการทุก

ภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจริต 

 

๔.๑.๑ กิจกรรมการติด

ป ายป ระช าสัมพั น ธ

กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ ๔ รวม ๒ มาตรการ ๕ 

กิจกรรม ๒ โครงการ  
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สวนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good  Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ

ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน

องคกรไดอีกดวยจากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา

นาน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการ

คอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดน้ัน ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวน

การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดอยางจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหม

ปลูกจิตใตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุน

การทุจริตคอรรัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ

และการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการ

สงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอก

การนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง

นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม 

สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ

น้ัน ปจจุบันยังอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักธรรมาภิบาลซึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม 

(Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลัก

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบ

หลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือ
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องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบติั 

เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 

 ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเทศบาลโพธ์ิพระยา องคการ

บริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม 

 ๓.๒ เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 ๓.๓ เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 ๓.๔ เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.เปาหมาย 

 ผูบริการทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 ๖.๒ มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๖.๓ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 

 ๖.๔ จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

 ๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

๗.ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธพระยา 
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๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ บริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรม 

 ๑๐.๒ ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 ๑๐.๓ ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 ๑๐.๔ ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ลําดับท่ี ๒ 

๑.ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๒.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางย่ังยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิ

วัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ใหเปนคนดี ซึงมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื้อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะการจัดการทรัพยากร

ของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนละตอประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปน

ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตูผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงเห็นความสําคัญในการ

พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจติสํานึกใหมีคูณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื้อสัตย สุจริต 

มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

๓.วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีคุณธรรม

จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการ

เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ

ประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสระและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
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 ๓.๓ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ในการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริการทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ 

 ๖.๑ การจัดกจิกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบรหิาร ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที ่

 ๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรกั สามัคคี เสียสระ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา

ของการเสริมสรางสงัคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสงัคม หรอืทําบญุถวายทานแกพระภิกษุ

สงฆที่ชราภาพ หรือาพาธ เปนตน 

 ๖.๓ การจัดกจิกรรมทําบญุถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพญ็ประโยชน ณ วัดตางๆ 

๗.ระยะเวลาในการดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

๘.งบประมาณในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

 ๑๐.๒ พนักงาน เจาหนาที่ไดรบัการพัฒนาจิตใจ พฒันาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง

สังคมแหงคุณธรรมและสามนฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติรูจักการใหและเสียสระเพือ่ประโยชน

สวนรวม 

 ๑๐.๓ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ลําดับท่ี ๓ 

๑.  ชื่อโครงการ :  โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตร  ๒๗๙  บัญญัติใหมีประมวลจรยิธรรม  เพื่อ

กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรฐัแตละประเภท  โดยให

มีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  และประกองกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลโพธ์ิพระยา  

ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและ

จริยธรรม  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอันถูกตองดีงาม  ทั้ง  กาย  วาจา  ใจ  ทั้งตอตนเอง  ตอผูอื่น  และตอสังคม  ซึ่ง

ถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว  การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไป

ดวยดีและมีประสิทธิภาร  รวดเร็ว  โปรงใน  สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความ

เช่ือมั่นและไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรน้ันๆ 

 ประกอบกับเทศบาลโพธ์ิพระยา  ไดรับการประเมินคัดเลอืกจากสาํนักงาน  ป.ป.ช.  ตามโครงการสงเสริมทองถ่ิน

ปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและที่ดี  ดานการปองกันการทุจริต  ป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และเพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน  ไดแก  บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบรหิาร  ขาราชการการเมืองฝายสภา

ทองถ่ินและขาราชการฝายประจํา  รวมถึงพนักงานจาง  จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรม  แก

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลโพธ์ิพระยา  ดังกลาวน้ีข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อเห็นการปลกูและปลกุจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

 ๓.๒  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชน 

 ๓.๓  เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 ๓.๔  เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักทีจ่ะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมผีลประโยชนทับซอน 

๔.  เปาหมาย 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลโพธ์ิพระยา   

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบรหิาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลโพธ์ิพระยา  โดยเชิญวิทยากรที่

มีความรู  ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ  ในการปลกูและปลกุจิตสํานึกการตอดานการทุจริต  

ใหประกฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่

ในบางโอกาส 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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๘.  งบประมาณในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สํานักปลัดเทศบาลโพธ์ิพระยา 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวชี้วัด 

 ประชาชนผูมารับบรกิารทีเ่ทศบาลโพธ์ิพระยา  ประเมินความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน    โดยใชแบบ

ประเมินเปนตัวช้ีวัด  และตองไดรับผลการประเมินมาตํ่ากวารอยละ  ๗๐ 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลโพธ์ิพระยา  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต  และ

ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลกัประมวลจริยธรรม 
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ลําดับท่ี ๔  

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผู

ที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ินทั้งยังมีหนาที่และความรับผดิชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน

ทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังน้ัน  การที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดี

มีความสุขหรือไม  จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ

พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรมเปนผูมีจิตสํานึกที่

ตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง  เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ

สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว  ๕  ยุทธศาสตร  โดยในยุทธศาสตรที่  ๔  การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อ

เปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม  โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและ

ตอเน่ือง ใหตะหนักในการเปนขาราชกรที่มีเกียรติ  ศักด์ิศรี  รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม  ยึดมั่นใน

คุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม  ซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยาง

เหมาะสม  อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการดวย 

 ดังน้ัน  เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย  สุจริต  ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย  สุจริต  และปลูกฝงทัศนคติ

วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๑.  เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู

เทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนตน 

 ๒.  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร  สมาชิก

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 ๓.  เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๔.  เพื่อใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง  รับทราบพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหง

คุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตน  เปนพลเมืองดี  สรางประโยชนใหแกครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  

สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี  รูจักการให  การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

๔.  กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบรหิาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา   

๕.  ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๖.  งบประมาณดําเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐บาท 

 

๗.  วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑  บรรยายเรื่อง  การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน  และการปรับเปลี่ยนฐานความคิด

ของเจาหนาทีร่ัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทจุริต 

 ๗.๒  บรรยายเรื่อง  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมอืงทองถ่ินฝายบรหิารและฝายสภา

ทองถ่ิน  และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

 ๗.๓  แบงกลุมทํากจิกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสตัย  สุจริต  และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี

ใหแกคณะผูบรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิ

พระยา 

 ๗.๔  ทดสอบกอนและหลงัการฟงบรรยาย 

๘.  สานท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑.  ระดับความรู  ความเขาในของผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  ๗๕ 

 ๒.  จํานวนผูเขารวมโครงการ  ไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
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ลําดับท่ี ๕ 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา” 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ

กระทํา  ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  กําหนดใหพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ

อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรม  ๙  ประการ  ไดแก  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี  ซึ่งสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ , ยึดถือ

ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีประโยชนทับซอน , ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  

และถูกกฎหมาย , ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ , ใหขอมูลขาวสารแก

ประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง , มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส       

และตรวจสอบได , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ

ขององคกร  นอกจากน้ี  สํานักงาน  ก.พ.  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

กรณีการเรี่ยไร  และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละ

เวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

ตนและประโยชนสวนรวม  ตามนัยหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร  ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑   ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  

ซึ่งเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน  และเปนสากล 

 ๓.๒  เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก

คุณธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓.๓  เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๓.๔  เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต  

สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 

 ๓.๕  เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลแระโยชนที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบรหิาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางทั่วไป 
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๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๑.  เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร  ขาราชการทุก

คนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ  อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  เปดเผยเปนการทั่วไปแก

สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารอขงราชการ  เรื่อง  

กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล

ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา  ๙  วรรคหน่ึง  (๘) 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป  (ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 คณะผูบรหิาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
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ลําดับท่ี ๖ 

๑. ชื่อโครงการ      โครงการจัดทําแผนชุมชนและบญัชีครวัเรือน 

๒. หลักการและเหตุผล   

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา    ไดสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน    เพื่อใหชุมชนใชเปนเครื่องมือในการ

แกไขปญหาสังคมและความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ทุกชุมชนมีแผนชีวิตของชุมชนที่ไดจากการใชขอมูล

ครัวเรือนมาวิเคราะหคนหาศักยภาพของชุมชนนํามาผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของทุกฝายอยางมีเหตุผล 

เพื่อใหผูคนมีคุณธรรมมีความรูมีความขยันหมั่นเพียร  สงผลใหการอยูรวมกันเปนไปอยางอยูเย็นเปนสุข  ชุมชนมีความ

เขมแข็ง   มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางสมดุล 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ สงเสริมสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามสีวนรวมในการทําแผนชุมชน   

๓.๒ ชุมชนมีแผนชีวิตของชุมชน  ที่ไดจากการใชขอมูลครัวเรือนมาวิเคราะห 

๓.๓ ชุมชนมีความเขมแข็ง มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได 

๓.๔ ผูนําชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาและแสดงความคิดเห็นในขอเสนอแนะตอเทศบาล 

๓.๕ ผูนําชุมชน  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูใหญบาน  และหัวหนาสวนราชการ ไดมีโอกาสสรางความสมัพนัธ

ที่ดีและมทีัศนคติที่ดีตอกัน 

๔.เปาหมาย 

คณะกรรมการชุมชน/ผูนําชุมชนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน 

พนักงานและเจาหนาทีเ่ทศบาล  
 

๕. วิธีดําเนินการ 

๕.๑  จัดต้ังคณะกรรมการในการดําเนินโครงการ 

๕.๒ คัดเลือกแกนนําชุมชน 

๕.๓ จัดประชุมทําแผนชุมชน    

๕.๔ จัดเวทีประชาคมเพื่อนําเสนอแผนชุมชน 

๕.๕ ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)  

๗. สถานท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๘. งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ       

  กองสวัสดิการสังคม     เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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๑๐.๑   ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการจัดทําแผนชุมชน 

๑๐.๒   ประชาชนมีความรูความเขาใจ  และเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน 

๑๐.๓   ชุมชนมีแผนชุมชน  เพื่อเปนแนวทางในการพฒันา และแกไขปญหาของชุมชน 

๑๑. การติดตามประเมินผล 

                พิจารณาจากภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชน และการใชประโยชนจากแผนชุมชนในการวางแผนแกไข

ปญหาและพฒันา 

ลําดับท่ี ๗ 

ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมความปรองดองสมานฉันทเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

๑.หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะรักษาความความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดกําหนดนโยบายการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ  

เพื่อฟนฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงของรัฐ เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  โดยการ

เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  และยึดมั่นใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เพื่อขยายผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทุกหมูบานและตอบสนองนโยบายของคณะ

รักษาความความสงบแหงชาติ (คสช.) และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

จึงไดจัดทําโครงการสงเสรมิความปรองดองสมานฉันทเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาซึง่มีวัตถุประสงคที่สาํคัญในการเสริมสราง

ฟนฟูประชาธิปไตย  ผลักดันใหประชาชนในระดับทองถ่ินไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความรู เกิดความตระหนักเห็นคุณคา    

ลดความขัดแยงในสังคม ใหเกิดความรวมมือกัน  โดยยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และความปลอดภัย

ของประชาชนเปนสําคัญ 

๒.วัตถุประสงค   

๒.๑ เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชนในระดับพื้นที่ ใหมีความรู  ความเขาใจ หลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสามารถนําหลกัการสําคัญแบบประชาธิปไตยมาใชในการ

ดําเนินชีวิตไดอยางเปนรปูธรรมตอเน่ือง 

๒.๒ เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท  ลดการเผชิญหนา  และสรางจิตสํานึกของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒.๓ เพื่อเสรมิสรางศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหมปีระสิทธิภาพ  เสริมสราง

การมสีวนรวมสรางกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีในระดับตําบล 

๓.กลุมเปาหมาย 

คณะผูบรหิาร   พนักงานเทศบาล   ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  และประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๔ หมูบานของเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา 

๔.สถานท่ีดําเนินการ 
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    ณ ศูนยประสานงานภาคประชาสังคมตําบลโพธ์ิพระยา    (โรงลเิกวัดวรจันทร)  

๕.งบประมาณ 

 ๒๐,๐๐๐  บาท  

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)  

๗.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

                 สํานักปลัด    เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  

๘. การติดตามประเมินผล 

  ติดตามประเมินผลโดยวิธีสังเกตการณ 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๘.๑ ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  และนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม 

  ๘.๒ ประชาชนในพื้นที่เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท  โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันตาม

หลักการวิถีแบบประชาธิปไตย 

  ๘.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาทในการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมภายในหมูบาน ชุมชน  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ลําดับท่ี ๘ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา        

๒.หลักการและเหตุผล 

         ในภาวการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็วการดําเนินชีวิต

การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง  มีการใชจายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มข้ึน ราคาสินคาโดยทั่วไปไดปรับตัวสูงข้ึน   

ประชาชนโดยทั่วไปจึงตองแบกภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน  ดังน้ันการประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายได

หลักเพียงอยางเดียว   การสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได  ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดย

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน    

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงสนับสนุนใหมีการฝกอบรมการทําผลิตภัณฑ

จากดินไทย  เปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาจึงไดจัดทํา

โครงการฯ น้ีข้ึน  

๒.วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีอาชีพเสรมิเพื่อเพิ่มพูนรายได 

 ๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมโครงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 ๒.๓  เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู  ความสามารถ  สามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ใหกบัผูสนใจในการ

ประกอบอาชีพเสริมได 

๓. เปาหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา    ผูบรหิาร พนักงานและเจาหนาที่เทศบาล  

๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ๔.๑ ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินการฝกอบรม 

๔.๒ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๔.๓  จัดเตรียมการฝกอบรม  ติดตอวิทยากร  สถานที่  เอกสาร และอุปกรณตาง ๆ 

๔.๔   ดําเนินการฝกอบรม 

 ๔.๕  ประเมินผลการฝกอบรม 

๕.ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

  ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)  

๖.สถานท่ีดําเนินการ 

               เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๗.งบประมาณ  

๘๐,๐๐๐ บาท  

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองสวัสดิการสังคม      เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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๙.๑ ผูเขารวมโครงการฯ   สามารถนําความรูจากการฝกอบรม  มาประกอบอาชีพไดเปนการเพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครัวและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

๙.๒  ผูเขารวมโครงการมีความรู   สามารถถายทอดความรู  ใหกับผูสนใจในชุมชนในการประกอบ    

       อาชีพได 

 

ลําดับท่ี ๙ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(สภาเด็กและเยาวชน)เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา    

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เปนหนวยงานที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  

โดยดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒)   สวนที่ ๓  หนาที่ของเทศบาล  

มาตรา ๕๐ (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี   ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(สภาเด็กและเยาวชน)จัดทําข้ึนเพื่อสงเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนของเด็กและเยาวชนในการเสนอปญหาความตองการขอเสนอ

ตางๆในการพัฒนาและการประสานงานกลุมตางๆภายในชุมชนเปนการสงเสรมิกระบวนการเรยีนรู การสรางความสามัคคี 

และสงเสริมทักษะการเปนผูนําของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญที่จะชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 

๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาไดตรงกับความตองการของเด็กและเยาวชนอยาง

แทจรงิ  

๓.๒ เพื่อพฒันาทักษะดานผูนําเด็กและเยาวชน 

๓.๓ เพื่อสรางเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชน 

๓.๔ เพื่อสรางความสามัคคีของเด็กและเยาวชน 

๔. เปาหมาย 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕. วิธีดําเนินการ 

๕.๑ ประชุมคณะทํางาน 

 ๕.๒ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 

๕.๓ ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ วิทยากร/ผูทีเ่กี่ยวของและกลุมเปาหมาย 

๕.๔ ดําเนินโครงการ          

 ๕.๕ ประเมินผล / สรุปผลการดําเนินงาน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)  

๗. สถานท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา    
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๘. งบประมาณ 

 ๕๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม     เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑เด็กและเยาวชนไดรับรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม 

๑๐.๒ เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา 

     ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกันเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี  

๑๐.๔ .เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา  

๑๐.๕ .มีเครอืขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชน 

 

ลําดับท่ี ๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ฉบับ 

ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย

การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทย

มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติดานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง การที่ระดับคะแนนสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงาน

ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน 

ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่  ๑  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่  ๔  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน

ระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง

เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ดังน้ัน  จึงมีความจําเปนที่ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตานการ

ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการ

บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ

ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไป 

๓.  วัตถุประสงค 

 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔.๒  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะ อยางนอย ๑ ครั้ง 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  จัดทําประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๖.๒  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

ตอสาธารณชนภายในเขตพื้นที่ 

 ๖.๓  รายงานผลการดําเนินงาน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  ผลผลิต 

  -  มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 

  -  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง  

 ๑๐.๒  ผลลัพธ 

  -  การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 -  ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ลําดับท่ี ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอ

องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน

การพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส 

สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐาน

ความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึง

การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกา วา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีน้ัน 

ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ดังน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคลน้ัน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อสรางมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

 ๓.๒  เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ๓.๓  เพื่อเปนการปองกันการทุจริตการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 ๓.๔  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 มาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๖.๒  ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๖.๓  ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๔  สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  ผลผลิต 

  -  มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  -  เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมมาภิบาล 

 ๑๐.๒  ผลลัพธ 

  -  ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวารอยละ ๙๐   

  -  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
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ลําดับท่ี ๑๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางเดียวกัน

และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีกิจกรรมควบคุมให

บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจใน

การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสทิธิภาพลดขอผดิพลาดในการเบกิจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปน

เรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบยีบประกาศ และ

หนังสือที่เกี่ยวของ 

 ๓.๒  เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม

งบประมาณที่ต้ังไว 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ทุกปงบประมาณ 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

 ๑๐.๒  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 ๑๐.๓  เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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ลําดับท่ี ๑๓ 

๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรฐั และเกิดประโยชนสูงสุดกบัประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 

 ๓.๒  เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

๓.๓  เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

๓.๔  เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๓.๕  เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

๓.๖  เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๔.๑  หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองคลัง 

๔.๒  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

 ๖.๒  จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 

 ๖.๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 ๖.๔  สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๖.๕  รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 

 ๖.๖  รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 

 ๖.๗  เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
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 ๑๐.๒  ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๓  ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุมคา

เปนประโยชนกับประชาชน 

 

ลําดับท่ี ๑๔ 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบรกิารสาธารณะดวยตนเอง 

ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ  

 แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่

กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง

ประโยชน และผลเสียทางสงัคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับ

ประกอบกัน 

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

ของเทศบาล 

 ๓.๒  เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓.๓  เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูล การจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาล ที่ดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเวปไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
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๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี 

  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  -  ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  -  ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  -  ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  

  -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 

 ๖.๒  นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแกทางเวปไซต 

บอรดประชาสัมพันธ ระบบกรายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  ผลผลิต 

  -  ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  -  การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  -  สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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ลําดับท่ี ๑๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริหารประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวย เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ

สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีมาประยุกต ใช  โดยเฉพาหลักความโปรงใส

(Transparency) และหลักเสมอภาพ (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ

ฝกอบรมและอื่น ๆ  สอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ

และการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได 

 ดังน้ัน เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีการแสดงข้ันตอนการ

ใหบริการแกประชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ

ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน

ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

 ๓.๒  เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐ 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน

โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ได ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน 

 ๖.๒  จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให

ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

 ๖.๓  จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง

วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 

 ๖.๔  จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับ             ผู

พิการ 

 ๖.๕  จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล , กองคลัง 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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ลําดับท่ี ๑๖ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒.หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่

เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”  และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปในกรอบรวมทั้งทิศทาง

และแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวย

ความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ที่

ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดมากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่อ

งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาใหกับประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับการรบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 ๓.๒ เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 

 ๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีการคิดวิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และผูมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 ๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย

ทั่วกัน 

๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
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 ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

 ๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

 ๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

 ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

 ๖.๔.๖ จัดทําคําสงการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการบริการแกประชาชนทั้งเวลาทําการ 

ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

 ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

๖.๕  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบรกิาร เพื่อนําจุดบกพรองในการจดัทําโครงการมา

ปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือลดระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผลตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 

 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทานของบุ๕ลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ

บริการ 

 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน

ได 
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ลําดับท่ี ๑๗ 

๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายในองคกรน้ันก็เพื่อเปน

การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ

ขอบขายของความรับผิดชอบที่มอบหมายใหผูใตบงัคับบญัชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ

ในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกราชการ 

 ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิง

ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี 

๓. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

๔. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ปลัดเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา รองปลัดเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา

หรือหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหารปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

 ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนราชการทุกสวน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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 การบริหารราชการ/การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการของประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ลําดับท่ี ๑๘ 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่องนายกเทศมนตรี

ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่

นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตาง ๆ เกิดข้ึนได 

ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาตาง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหการมอบอํานาจชองนายกเทศมนตรี

ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจตาง ๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 ๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาที่ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

 ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาลและรอง

ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 รอยละ  ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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ลําดับท่ี ๑๙ 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงที่มีอํานาจหนาที่

ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่เทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวย

ความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูฝายบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรืดมอบหมาย

หนาที่ใหการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึงเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอ

การใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุของการกระทําการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่เทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่

กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจําเปนและทําใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘  (๒)  

เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการ ของเทศบาล มาตรา ๔๘  

สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา ๔๘  วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแก

รองนายกเทศมนตรีที่ไดรับการแตงต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีไดมาตรา ๔๘  เอกูนวีสติ 

กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและควบคุมดูแล

ราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่

นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศขณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครปฐม 

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสองความตองการของ

ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมาย

อํานาจหนาที่ของเทศบาลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วเปนธรรม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 ๓.๓ เพื่อใหเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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 ๓.๔ เพื่อปองกันผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาที่ราชการ 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ 

ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รอง

ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให

หัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 ๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกภาคสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 

 ๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 

  ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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ลําดับท่ี ๒๐ 

๑.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู  เร่ือง  ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ

เทศบาลโพธิ์พระยา 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบคุคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใน

หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง  การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว  ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ

บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางได  พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทาง

จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ  (ประโยชนของสวนรวม)  แตกลับตัดสินในปฏิบัติ

หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน”  หมายถึง  สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู  และมีการใช

อิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว  โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  

ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ  ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน  แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ  

ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ  ทั้งในหนวยราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจํากัด  หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นอยหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ

สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนได

สวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  ซึ่งในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หนวยงานภาครัฐทุก

หนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  โดยกําหนดให

หนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภาคในองคกร  เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่  

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ดังน้ัน  เทศบาลโพธ์ิพระยา  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู  ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร

ในเทศบาลโพธ์ิพระยา  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน  ผาน

การประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลโพธ์ิพระยาเพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  

คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน  เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน   

 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหความรู  ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางเกี่ยวกบัการปองกันผลประโยชนทบัซอน 

 ๓.๒  เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานทีสุ่จริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลโพธ์ิ

พระยา 

 ๓.๓  เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลโพธ์ิพระยามีจิตสํานึก  คานิยม  และวัฒนธรรม  

เรื่องความซึ่งสัตย  สุจริต  มุงมั่นทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ

ทุจริตคอรรปัชันมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

๔.  เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเทศบาลโพธ์ิพระยา 
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๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน  และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๘.  งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวช้ีวัด 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาในเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง

เกี่ยงกบัผลประโยชนทับซอน 
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ลําดับท่ี ๒๑ 

๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒.หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการเนินงานหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินที่

คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก   รวมรวมถึงขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน

ภายในหนวยงานของรัฐ  สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ

องคกร  หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆที่เอื้อใหเกิดการทุจริต   ดังน้ันวิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ใน

องคกร  โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร  ของ

ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินแตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ

ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม  ชุมชน และประเทศชาติ   เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฎิเสธการทุจริตในทุก

รูปแบบ 

  ดังน้ันเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการที่กําหนดดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สจุริต  ตามแนวทางการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีข้ึน  เพื่อเปนการ

พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน     

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สจุรติ  มีคุณธรรม ตามแนวทางการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดี 

 ๓.๒  เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือปฏิบติั 

 ๓.๓  เพื่อสรางวัฒธรรมองคกรที่มีความโปรงใส  มีคุณธรรม 

๔.  เปาหมาย 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติงานตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติของสวนราชการทุกสวนราชการระหวางราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มีดัชนีใน

การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  ตามแนวทางการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 

 ๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๖.๓ ประชาสมัพันธพรอมแจงใหทกุสวนราชการถือปฏิบัติ 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สํานักปลัด/ทกุกองของเทศบาลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวชี้วัด 

 มีการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการครบทุกสวนราชการ 

 

ลําดับท่ี ๒๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กลไกลการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให

อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน

กฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจรติจะเกี่ยวของ

กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลโพ ธ์ิพระยา จึ งไดจัดทํ ามาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”                   

ข้ึนเพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๓.  วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาตําบลโพธ์ิพระยา จากหนวยงานภาครัฐและองคกร

อิสระ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 

 -  การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 -  การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด 

 -  การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 



48 
 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 สํานัก/ทุกกอง ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 

 

ลําดับท่ี ๒๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ“แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีนโยบายใชหลักธรรมภิบาลใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย เปดโอกาสให

ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํารองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก 

ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน  ของ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังผูรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาข้ึน เพื่อ

ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน

แนวทางเดียวกัน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ  

 ๓.๒  เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบทุจริตเปนไปตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 การแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 ๖.๒  จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 ๖.๓  เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ให

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงานสามารถเขาใจ

และใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 



49 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกีย่วกับเรือ่งรองเรยีนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระ

ยา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑอยางถูกตอง 

 

ลําดับท่ี ๒๔ 

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชานกลาวหา 

หนาท่ีเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหา

ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ

สงเสริมการมีสวนรรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๑๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ

ชอบข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน 

และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค

ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมิได

อีกทางหน่ึงดวย 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ พนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓.๒  เพื่อใหการตรวจสอบเรือ่งรองเรียนเกี่ยวกับการทจุรติและประพฤติมชิอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปน

ธรรม 
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๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ

ความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

 ๖.๒  แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจรติและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ 

 ๖.๓  กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง

ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ใน

การใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 

 ๖.๔  แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน  

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวชี้วัด 

 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่  
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ลําดับท่ี ๒๕ 

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดให

มีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไว ณ ที่ทําการของหนวยงานของ

รัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชน

มีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดใหมีสถานที่

สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

ใหบริการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ช้ัน ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบ

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่

ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง  ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

๓.  วัตถุประสงค 

๓.๑  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๓.๒  เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา  

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  มีการจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 ๖.๒  มีการแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 ๖.๓  มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎ

ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได  

 ๖.๔  มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

 ๖.๕  มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



52 
 

 ขอมูลขาวสารครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบได 

ลําดับท่ี ๒๖ 

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสาํคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่แผนงาน 

โครงการและอื่น ๆ  

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ข้ึน 

เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล

ตําบลโพธ์ิพระยา ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 

 ๓.๒  เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 

 ๓.๓  เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในอื่นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทข้ึนไป 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ  เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

 -  แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 -  งบประมาณรายจายประจําป 

 -  แผนการดําเนินงาน 

 -  แผนอัตรากําลัง 

 -  แผนการจัดหาพัสดุ 

 -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 -  ขอมูลรายรับและรายจาย 

 -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 -  รายงานผลการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 -  ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูลขาวสารทีไดรับการเผยแพร 

ลําดับท่ี ๒๗ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมชีองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ

ใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่แผนงาน โครงการและ

อื่น ๆ  

 ดังน้ัน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของ

หนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแกหนวย

ประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสงัคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ 

การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ไดงายและสะดวก

มากข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 

 ๓.๒  เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 

 ๓.๓  เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

 -  บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 -  บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 

 -  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 

 -  ศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 

 -  จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 



54 
 

 -  ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 

 -  หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 

 -  ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

ลําดับท่ี ๒๘ 

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพรยา เปนหนวยใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเน่ือง สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกดาน เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน

ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแดสงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนา

ปรับปรุงบริการใหดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มี่ความเทาเทียมและ

โปรงใส 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 

 ๓.๒  เพื่อใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

 -  กลองรับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณจุดใหบริการเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 -  ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙.  ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรบัเรื่องรองเรียน 

 

ลําดับท่ี ๒๙ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแลดาน

การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุงเนนการบริการให

ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกข

อันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน  กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือนรอนรําคาญน้ัน เพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 ๓.๒  เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 

 ๓.๓  เพื่อเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล 

๕.  วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑  จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายในกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 ๕.๒  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 ๕.๓  รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานชองทางตางๆ ของเทศบาล 

 ๕.๔  ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

 ๕.๕  แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง  

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/

รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย  ๒) โทรศัพท  ๓) โทรสาร  ๔) เว็บไซต 

๗.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘.  ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
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๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา ประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

สอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 ๙.๒  สามารถดําเนินการแกไขปรับปรงุเหตุเดือนรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรอืรองเรยีน/รองทุกข 

 ๙.๓  ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน  

 

ลําดับท่ี ๓๐ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสราง

ขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 ดังน้ัน เพื่อใหเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรจัดทําแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผนฝาย แผนงานและงบประมาณ 

สํานักปลัดเทศบาล จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ

แสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ

พัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา กําหนดดวยความ

ถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

๔.  เปาหมาย 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จํานวน ๑๑ คน 

๕.  วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา บางตําแหนงในปจจุบันจะครบ

วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงตอง

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการ    จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยาแทนกรรมการฯ ที่ ครบวาระการดํารงตําแหน ง ภายในวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑เพื่ อให เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 

๒๕๕๙) หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ กําหนด 
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๗.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘.  ผูรับผิดชอบ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เพื่อเปน

องคกรในการจัดทํารางแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป และรางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเปนแผนพฒันาในการพฒันาเทศบาล

ตําบลโพธ์ิพระยา ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ดวยความถูกตอง โปรงใส 

สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

 

ลําดับท่ี ๓๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในดานการจัดซื้อจัด

จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง

ขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๓.  วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา อยางแข็ง

ขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริม

กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็มขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาล

น่ันคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

๔.  เปาหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๘ หมูบาน 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 ๕.๑  สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา อยางแข็ง

ขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน

ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ในหลาย ๆ สวน เชนใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน

กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

 ๕.๒  มีการช้ีแจงใหความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน

จะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 

๖.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

๗.  งบประมาณดําเนินการ 
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 ไมใชงบประมาณ 

๘.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๙.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๙.๑  ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงาน

ของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

ลําดับท่ี ๓๒ 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ กําหนดใหมีองคกร

และโครงสารางขององคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 ดังน้ัน เพื่อใหเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีองคกรติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๙ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝาย

แผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล จึงแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยาข้ึน  

๓.  วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ

แสดงความคิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ใหสอดคลองกับแนวน

โนบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรจังหวัด และงบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมายถูกตองตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

๔.  เปาหมาย 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จํานวน ๑๑ คน 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๗.  ระยะเวลาในดําเนินการ 

 ตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา บางตําแหนงในปจจุบันจะ

ครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึง
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ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อใหเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙)  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ กําหนด 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาเปน

องคกรในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

ลําดับท่ี ๓๓ 

๑. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด และลดความ

เสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง

จะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดโดยผูบริหารสามรรถนําแผนการ

ตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

อีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบ

ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงาน

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทราบราชการ 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

 ๓.๒  เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 

 ๓.๓  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งมติคณะรัฐ

มนตี และนโยบายที่กําหนด 

 ๓.๔  เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๓.๕  เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 
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 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๖.๒  ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

และความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวม ทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ

บริหารงานดานอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและมติ

คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท 

วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 

เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 ๖.๕  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 

 ๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบกิจายเงินลดนอยลง 

 ๑๐.๓  การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน/ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 ๑๐.๔  ลูกหน้ีภาษีโรงเรียนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
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ลําดับท่ี ๓๔ 

๑. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดมีการจัดทํา

และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  เปนประจําทุกป 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 ๓.๒  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ทราบตามแบบที่

ระเบียบฯ กําหนด 

 ๓.๓  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและควบคุมคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 ๖.๒  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 ๖.๓  ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒  

 ๖.๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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 ๑๐.๑  บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

 ๑๐.๒ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๓  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 

ลําดับท่ี ๓๕ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

กําหนดใหเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุม

ภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ โครงการตาง ๆ ของ

หนวยรับตรวจ และรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยป

ละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ

ดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลวัุตถุประสงคของการควบคุมภายใตดานประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช

ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลื้อง 

หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเช่ือถือได ของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม

ที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เพื่อปองกันและลดความเสยีหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ

เพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน

หนวยรับตรวจ 

 ๓.๒  เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม

ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

 ๓.๓  เพื่อเปนการสงเสริมและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา(ระดับองคกร) 

จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป) 
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 ๖.๒  หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไป

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

 ๖.๓  หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา  

 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ประชุมพิจารณาและประเมินผลการ

ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยงตอไป 

 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากว้ินสิ้นปงบประมาณ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 ๑๐.๓มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดีผูกํากับดูแล

ภายในเวลาที่กําหนด 
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ลําดับท่ี ๓๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

บรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ

กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ

หนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดกําหนดมาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบรหิารงานบคุคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรือ่งการบรรจุ แตงต้ัง การ

โอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด 

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

 ๓.๒  เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ังการโอน 

ยาย  

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 เปดเผยขอมูลเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย  

 -  มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของหนวยงาน 

 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 

 -  การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.จ.จังหวัด) กอน 

 -  ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงต้ัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอนวันที่ไดรับมติ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 -  มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 -  มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน

ตําแหนงเพื่อความโปรงใส 

 -  มีการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินอยางชัดเจน 



65 
 

 -  ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง

เห็นวาไมเปนธรรมได 

 -  การเลื่อนระดับ/การเลือ่นตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบติัและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน 

 -  ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไม

กอนวันที่รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

 -  มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุลากรทราบ 

 -  มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

 -  มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูล

การลา เปนตน 

 -  มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ

ประเมินที่ไมเปนธรรม 

 -  นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมี

การติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วไป 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อใหสามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอน 

ยาย ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
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ลําดับท่ี ๓๗ 

๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบั ติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางาตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

สรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุด ถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความ

เสมอภาคกน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปรงใส ไม

เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน การทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานไมพบ

ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลตอประชาชน 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ๓.๒  การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 

 ๓.๓  ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

 ๓.๔  ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ

องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน 

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม โดย

เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปและจัดทํารายงาน

แสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนา

รายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๐ และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  มีการพัฒนาการบรหิารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒  มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
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 ๑๐.๓  มีการเสรมิสรางการมสีวนของประชาชนในพื้นที่หรือผูรบับริการ 

ลําดับท่ี ๓๘ 

๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐ

ธรรมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

โดยการกําหนดใหมีการจดัหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชนเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนโดยผานชองทาง

หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกข้ันตอนซึ่งหมายความรวมถึง

ประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับรูขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริงสวนเทศบาลตําบลโพธ์ิพะยาสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึนเพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูญการบริหารราชการที่เปดเผยโปรงใสเนน

การมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปน

สําคัญ 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิ

พระยา 

 ๓.๒  เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ใหเกิดการพัฒนาได

อยางคุมคา 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ จัดซื้อ

จัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง 

 ๖.๒  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงต้ังใหมีผูแทนชุมชนเขารวม

เปนกรรมการแตเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางซื่อตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 ๖.๓  จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ

ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ

ถูกตอง 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 ฝายพัสดุและทรัพยสินกองคลังเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิด

ปญหาการทจุริตคอรรัปช่ัน 
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ลําดับท่ี ๓๙ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย

เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทกัษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมที่จะรบัภารกจิการจดับริการ

ใหแกชุมชน จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่เทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยาไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนา

ตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังน้ัน  เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพื่อเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมี่ความเจริญกาวหนา 

๓.  วัตถุประสงค 

๓.๑  เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางาน

ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

๓.๒  เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

๓.๓  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทั้งในเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  งานการเจาหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา และหนวยงาน

ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ิน เขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 ๖.๒  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา

ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม แลวแตกรณี 

 ๖.๓  แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภาฯ 

 ๖.๔  งานการเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน

เสนอนายกเทศมนตรีทราบ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

ใชงบประมาณการอบรมของแตละปงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
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๑๐.  ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 ๑๐.๒  สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม ๆ 

ตัวชี้วัด 

 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

ลําดับท่ี ๔๐ 

๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ฝายบริหาร 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่ใช

สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระสวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล

การดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทอถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการ

พัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ

นาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสและลดการทุจริต 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา จึงไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภา

รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกทั้ง

ยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๓.๒  เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ๓.๓  สมาชิกสภาทองถ่ินเจาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากข้ึน  

๔.  เปาหมาย 

 สมาชิกสภาทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑  จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 ๖.๒  แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง

โครงการตาง ๆ การแปรบัญญัติรางเทศบัญญัติประจําป การรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ฯลฯ 

 ๖.๓  สมาชิกสภาทองถ่ินต้ังกระทูถามการบริหารงานในการประชุมเทศบาลตําบล 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

ลําดับท่ี ๔๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริต ที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน

สังคมจะตองตระหนักแลรวมกันแกไขขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตาง ๆ ให

เกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในสังกัดเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา ไดตระหนัก

ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันและมีสวนรวมในการปองกันละปราบปรามการทุจริต 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและการทุจริต 

 ๓.๒  เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๖.  วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 

 ๖.๒  ปดประกาศประชาสัมพันธ 

 ๖.๓  จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

 ๖.๔  บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 ๖.๕  เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 ๖.๖  ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙.  ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 นําเรื่องที่ไดรบัการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรงุแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


