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แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จัดทําขึ้นโดยเปนไป
ตามกรอบการจัดทํ าแผนปฏิ บัติก ารป อ งกั นการทุจ ริต สํานั ก งานป.ป.ช. ซึ่งไดพัฒ นาขึ้ นให ส อดคลอ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) และกรอบประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ดํ า เนิ 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 มิติดังนี้
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการทีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โดยเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริตตาม
แนวทางดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส มี
ความเขมแข็งในการบริหารราชการ ปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน และเพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุ จ ริตที่ มีอ ยูในองคก รโดยการประเมินโอกาสของการทุจ ริตที่อ าจเกิดขึ้น ตลอดจนบุค คลหรือ
หน วยงานที่อ าจที่ อ าจเกี่ยวข อ งกับ การทุ จ ริต เพื่ อ พิ จ ารณาการควบคุม การป อ งกัน การทุ จ ริต ที่ มีอ ยูในป จ จุบั น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยทีม่ ีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแก การกระจาย
อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพือ่ ใหบริการตางๆ
ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในแนวทางปฏิบัติทําใหแนวโนม
ของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภทดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซือ้ จัดจาง และการเงินการคลังสวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาทีเ่ กิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปไดเปนประเด็นได ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต
พบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงอีกโอกาสหนึ่งที่
ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับ วาภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโยเฉพาะการทุจริตใน
เชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่เขไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีก ารดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่อ งของการผูก ขาด
ดังนั้นจึงมีการเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่
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เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูก ขาดไดแก การผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงการพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น จนทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือวา
เปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลงและมี
ความเห็นแกตัวมากขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากการยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปนปญหาลําดับตนๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคมไทย ไม
วาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาภายนอกสังคมภายนอกวาเปน
องคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักปรากฎขาวการทุจริตจากสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอซึ่งไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทย เรื่อ งการทุจริตคอรรัปชันมีผ ลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน
(Courruption Perception Index-CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับ ที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับ ที่ ที่ ๓รองจาก
ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยลดลงอีกในป ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามปองกันการทุจริต มาวา
จะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ( United Nation Convention
Against Courution-UNCAC) พ.ศ.๒๕๕๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แต
ปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย
ประกอบดวยปจ จัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้ง อยูบ นพื้นฐานความสัม พันธแนวดิ่ง (Vertical
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมูญาติพี่นองและพวกพองยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบายยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คน
ไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได นับวาเปนปญหาที่ฝงลึกมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวา
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เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนไวดวยกันสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเขมแข็ง
เต็มศักยภาพ
ปจ จุบันยุท ธศาสตรชาติวาดวยการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริตที่ใชอ ยูเปนฉบับ ที่ ๓ เริ่ม จากป พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทัก ษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Courruption Perception Index-CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป ๒๕๖๔
ซึ่ง การที่ระดับ คะแนนจะสูงขึ้นไดนั้นการบริห ารงานภาครัฐตอ งมีร ะดับ ธรรมมาภิบ าลที่สูง ขึ้นเจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชนตอ งมีพฤติก รรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Courruption Perception Index-CPI)
ดังนั้นเพื่อ ใหการขับ เคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในในทางปฏิบัติ
เปนไปตามเจตนารมณของยุท ธศาสตรวาดวยการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่นจึง ไดตระหนัก และใหความสําคัญ กับ การบริห ารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม
วัฒ นธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจนอันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง
๓.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝาย
บริหาร บุคลกรของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยาเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance)
๔) เพื่อ สงเสริม บทบาทการมีสวนรวม(people participation)และตรวจสอบ (people audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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๕) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา
๔.เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกรของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา รวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจาก
การกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน
๒) เครื่อ งมือ /มาตรการการปฏิบั ติง านที่ ส ามารถป อ งกันป ญ หาเกี่ ยวกับ การทุจ ริต และปะพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยาที่มีความ
เขมแข็งในการตรวจสอบ ความคุม และถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
๕) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ จน
เปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกรของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา รวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (AntiCorruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามรถมาใชใน
การทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยาสามารถบริห ารราชการเป น ไปตามหลัก บริห ารกิจ การบ านเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้ง แตรวมคิด รวมทํ า รวมตัดสินใจรวมถึง รวมตรวจสอบในฐานะพลเมือ งที่ มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันนํามาซึ่งเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา ทั้งจากภายในและภายนอกที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริต
อันสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็ง
อยางยั่งยืน
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สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มิติที่ ๑
การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

๑.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมือง ฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่นและฝาย
ประจําของเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา

๑.๑.๑โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๑.๑.๒ กิจกรรมให
ความรูเรื่องผลประโยชน
ทับซอนใหกับบุคลกร
ของเทศบาลตําบลโพธิ์
พระยา
๑.๑.๓ โครงการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต
๑.๑.๔โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก
ผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานของ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระ
ยา
๑.๑.๕มาตรการ
“สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลโพธิ์
พระยา”
๑.๒.๑ โครงการจัดทํา
แผนชุมชนและบัญชี
ครัวเรือน
๑.๒.๒ โครงการ
สงเสริมความปรองดอง
สมานฉันท
๒.๒.๓ โครงการสงเสริม
พัฒนาอาชีพให
ประชาชน

๑.๒ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น

ป๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป๒๕๖๓
ป๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
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มิติที่ ๑

๑.๓ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน
รวม

๑.๓.๑ โครงการสงเสริม ๕๐,๐๐๐
กิจกรรมเด็กและเยาวชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

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

มิติที่ ๒ การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทางการ
ทางการเมืองใน
การตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร
๒.๒ มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒ .๑ กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ
เจตนารมณ การต อ ต า นการ
ทุจริตของผูบริหาร

-

-

-

-

๒.๒.๑ มาตรสงเสริมมาตรการ
การสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
๒.๒.๒ (๓) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
๒.๒.๓ มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน
๒.๓.๑โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๓ มาตรการ
การใชดุลพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ป๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป๒๕๖๓
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ป๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
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ราชการ
๒.๓.๒ (๒) มาตรการการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตรี
๒.๓.๒ (๓) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การ การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ
๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบ หรือ
แจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/ ป๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป๒๕๖๓
ป๒๕๖๔
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๔.๑ กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรพอ
ดีเดนและแมดีเดน

๒.๕.๑ มาตรการ
การทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
๒.๕.๒ มาตรการให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ
๒.๕.๓ (๑)
มาตรการ
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน
๒.๕.๓ (๒)
มาตรการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนที่มี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
พระยาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ
มิติที่ ๒

รวม ๔ กิจกรรม
๙ มาตรการ
๒ โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ ๓
การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขัน้ ตอน

๓.๒ การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
การตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป๒๕๖๓ ป๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมา งบประมา งบประมา
(บาท)
ณ (บาท) ณ (บาท) ณ (บาท)
๓ .๑ .๑ ม า ต ร ก า ร
ปรั บ ปรุ ง ศู น ย ข อ มู ล
ข า ว ส า ร ใ ห มี
ประสิ ท ธิภ าพเพิ่ มมาก
ขึ้น
๓.๑.๒ มาตรการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญและ
หลากหลาย
๓.๑.๓ มาตรการจัดให
มี ช องทางที่ ป ระชาชน
เข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสาร
ของเทศบาลตําบลโพธิ์
พระยา
๓.๒.๑ มาตรการกําหนด
ขั้ น ตอนกระบ วนการ
เรื่องรองเรียน
๓.๒.๒ มาตรการแก ไ ข
เหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ า คาญ
ด า นสาธารณ สุ ขแล ะ
สิ่งแวดลอม
๓.๓.๑ มาตรการแตงตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
เทศบาลตํ าบลโพธิ์ พ ระ
ยา
๓.๓.๒ มาตรการแตงตั้ ง
ตั ว แทนประชาคมเข า

หมาย
เหตุ
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รวมเป น คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง
๓.๓.๓ มาตรการแตงตั้ ง
คณะกรรมการติ ด ตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แ ผ น พั ฒ นาเท ศ บ าล
ตําบลโพธิ์พระยา
มิติที่ ๓
มิติ

-

-

-

ป๒๕๖๑

ป ๒๕๖๒

-

รวม ๘ มาตรการ
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป๒๕๖๓

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มิติที่ ๔ การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน

๔.๒ สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได

๔.๑ .๑(๑ ) โครงการ
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ต รวจ ส อบ ภ าย ใน
ประจําป
๔.๑.๑.(๒) โครงการ
จั ด ทํ าร า ย ง าน ก า ร
ควบคุมภายใน
๔ .๑ .๒ ม า ต ร ก า ร
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลโพธิ์พระยา
๔ .๒ .๑ ม า ต ร ก า ร
เป ด เผยขอมู ล ขาวสาร
เพื่ อ ก าร ต ร วจ ส อ บ
กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร
บ ริ ห าร ง า น บุ ค ค ล
เกี่ ย ว กั บ ก าร บ ร ร จุ
แตงตั้ ง การโอน การ
ยาย
๔.๒.๒ กิ จ กรรมการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช
จ ายเงิ น ให ป ระชาชน
ทราบ
๔.๒.๓ กิ จ กรรมการ
จั ด หาคณะกรรมการ

ป
๒๕๖๔
งบประ
มาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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๔.๓ สงเสริมบทบาท
การตรวจสอบจาก
สภาทองถิ่น

มิติ

ภารกิจตามมิติ

จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง จ า ก
ตัวแทนชุมชน
๔.๓.๑ กิ จ กรรมการ
ส ง เส ริ ม แ ล ะพั ฒ น า
ศั ก ยภาพสมาชิ ก สภา
ทองถิ่น
๔ .๓ .๒ กิ จ ก ร ร ม
ส ง เสริ ม สมาชิ ก สภ า
ทองถิ่นให มีบ ทบาทใน
การ ต ร วจส อ บ ก าร
ป ฏิ บั ติ งานข องฝ าย
บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ป ๒๕๖๒

ป๒๕๖๓

ป๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท)

มิติที่ ๔

๔.๔ เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน (Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
รวม

๔.๑.๑ กิจกรรมการติด
ป า ยป ระช าสั ม พั นธ
กรณีพบเห็นการทุจริต

๒ มาตรการ ๕
กิจกรรม ๒ โครงการ

-

ป๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หมาย
เหตุ
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สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลั ก ธรรมาภิ บ าล หรื อ การบริห ารจั ดการที่ดี (Good Governance) เป น หลัก สํ าคัญ ในการบริ ห ารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวยจากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการ
คอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดอยางจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหม
ปลูกจิตใตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุน
การทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการ
สงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอก
การนําหลักธรรมาภิบ าลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ
นั้ น ป จ จุ บั น ยัง อยู บ นความหลากหลายในองค ป ระกอบหลั ก ธรรมาภิ บ าลซึ ง ประกอบด ว ยหลั ก ความชอบธรรม
(Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลัก
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรือ
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องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบตั ิ
เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเทศบาลโพธิ์พระยา องคการ
บริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นบุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
๓.๒ เพื่อ ใหผูบ ริห ารทอ งถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญ กับ การปอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓.๓ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
๓.๔ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔.เปาหมาย
ผูบริการทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
๕.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖.วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
๖.๒ มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๖.๓ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
๖.๔ จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
๗.ระยะเวลาการดําเนินงาน
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธพระยา

15
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
๑๐.๒ ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
๑๐.๓ ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
๑๐.๔ ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ ๒
๑.ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิ
วัตน มีร ากฐานสําคัญ จากการพั ฒ นาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเ ปนคนดี ซึงมีความเกี่ยวขอ งโดยตรงกับ การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื้อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะการจัดการทรัพยากร
ของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนละตอประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีม ติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรก าร
สงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ไว ๕ ยุท ธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปน
ตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตูผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคูณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื้อสัตย สุจริต
มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อปลูกจิตสํานึก ใหพนักงานเจาหนาที่องคก ารบริห ารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา มีคุณธรรม
จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อ ใหพ นักงาน ไดรับ การพัฒ นาจิตใจ และพัฒ นาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก รวมในการ
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสระและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
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๓.๓ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓.
เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริการทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๔.
พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕.วิธีดาํ เนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่
๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรรู กั สามัคคี เสียสระ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา
ของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอ ยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุ
สงฆที่ชราภาพ หรือาพาธ เปนตน
๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
๗.ระยะเวลาในการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘.งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐.ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
๑๐.๑ พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
๑๐.๒ พนักงาน เจาหนาที่ไดรบั การพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสามนฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติรูจักการใหและเสียสระเพือ่ ประโยชน
สวนรวม
๑๐.๓ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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ลําดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยให
มีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกองกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลโพธิ์พระยา
ซึ่งหัวใจสําคัญ ของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีก อยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่ง
ถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไป
ดวยดีและมีประสิท ธิภาร รวดเร็ว โปรงใน สามารถตรวจสอบไดและผูมารับ บริการอยางประชาชนก็จะไดรับความ
เชื่อมั่นและไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ
ประกอบกับเทศบาลโพธิ์พระยา ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการสงเสริมทองถิ่น
ปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนและที่ดี ดานการปองกันการทุจริต ป พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อ
เปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลโพธิ์พระยา ดังกลาวนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเห็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
๓.๒ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน
๓.๓ เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๓.๔ เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักทีจ่ ะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
๔. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผบู ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลโพธิ์พระยา โดยเชิญวิทยากรที่
มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอดานการทุจริต
ใหประกฤติปฏิบัตริ าชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่
ในบางโอกาส
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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๘. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผูมารับบริการทีเ่ ทศบาลโพธิ์พระยา ประเมินความพึงพอในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบ
ประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินมาต่ํากวารอยละ ๗๐
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลโพธิ์พระยา เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต และ
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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ลําดับที่ ๔
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผู
ที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน
ทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดี
มีความสุขหรือ ไม จึงขึ้นอยูกับ การประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริห าร สมาชิกสภาองคก รปกครองสวนทองถิ่น และ
พนัก งานขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่นทุก คนเปนผูมีคุณ ธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรมเปนผูมีจิตสํานึก ที่
ตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อ
เปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ใหตะหนักในการเปนขาราชกรที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องพฤติก รรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จ ะกระทําหรือไมก ระทําการใดไดอยาง
เหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการดวย
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลโพธิ์พระยาจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อ ปรับ เปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบ ริห าร สมาชิก สภาเทศบาล พนัก งานเทศบาล พนัก งานครู
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนตน
๒. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๓. เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๔. เพื่อใหคณะผูบริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูก จางประจําและ
พนักงานจาง รับทราบพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหง
คุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ
สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
๔. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
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๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๖. งบประมาณดําเนินการ
๕๐,๐๐๐บาท
๗. วิธีการดําเนินการ
๗.๑ บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของเจาหนาทีร่ ัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต
๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและฝายสภา
ทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น
๗.๓ แบงกลุม ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
ใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์
พระยา
๗.๔ ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
๘. สานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ระดับความรู ความเขาในของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๒. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
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ลําดับที่ ๕
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบัง คับ ใชอ ยางมีป ระสิท ธิภาพ ทั้ง นี้ การฝาฝนหรือ ไมป ฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดสุพ รรณบุรี เรื่อง หลัก เกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี ซึ่งสัตย สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน , ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม
และถูก กฎหมาย , ให บ ริก ารแกป ระชาชนด วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือ กปฏิ บัติ , ให ขอ มูล ขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง , มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส
และตรวจสอบได , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละ
เวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
ตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ซึ่งเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเปนสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทําใหเกิดรูป แบบองคก รอันเปนที่ยอมรับ เพิ่ม ความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๓.๔ เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
๓.๕ เพื่อ ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยง ทางผลแระโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
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๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารอขงราชการ เรื่อ ง
กําหนดใหขอ มูล ขาวสารตามเกณฑม าตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอ มูล
ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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ลําดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําแผนชุมชนและบัญชีครัวเรือน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อใหชุมชนใชเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาสังคมและความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกชุมชนมีแผนชีวิตของชุมชนที่ไดจากการใชขอมูล
ครัวเรือนมาวิเคราะหคนหาศักยภาพของชุมชนนํามาผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของทุกฝายอยางมีเหตุผล
เพื่อใหผูคนมีคุณธรรมมีความรูมีความขยันหมั่นเพียร สงผลใหการอยูรวมกันเปนไปอยางอยูเย็นเปนสุข ชุมชนมีความ
เขมแข็ง มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไดอยางสมดุล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการทําแผนชุมชน
๓.๒ ชุมชนมีแผนชีวิตของชุมชน ที่ไดจากการใชขอมูลครัวเรือนมาวิเคราะห
๓.๓ ชุมชนมีความเขมแข็ง มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได
๓.๔ ผูนําชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาและแสดงความคิดเห็นในขอเสนอแนะตอเทศบาล
๓.๕ ผูนําชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหญบาน และหัวหนาสวนราชการ ไดมีโอกาสสรางความสัมพันธ
ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีตอกัน
๔.เปาหมาย
คณะกรรมการชุมชน/ผูนําชุมชนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน
พนักงานและเจาหนาทีเ่ ทศบาล
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดตั้งคณะกรรมการในการดําเนินโครงการ
๕.๒ คัดเลือกแกนนําชุมชน
๕.๓ จัดประชุมทําแผนชุมชน
๕.๔ จัดเวทีประชาคมเพื่อนําเสนอแผนชุมชน
๕.๕ ติดตาม ประเมินผลโครงการ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)
๗. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๘. งบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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๑๐.๑ ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการจัดทําแผนชุมชน
๑๐.๒ ประชาชนมีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน
๑๐.๓ ชุมชนมีแผนชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหาของชุมชน
๑๑. การติดตามประเมินผล
พิจารณาจากภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชน และการใชประโยชนจากแผนชุมชนในการวางแผนแกไข
ปญหาและพัฒนา
ลําดับที่ ๗
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมความปรองดองสมานฉันทเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑.หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัก ษาความความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดกําหนดนโยบายการเสริม สรางความสามัคคีของคนในชาติ
เพื่อฟนฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงของรัฐ เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยการ
เสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เพื่อ ขยายผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกป ระชาชนครอบคลุมพื้นที่ทุกหมูบานและตอบสนองนโยบายของคณะ
รักษาความความสงบแหงชาติ (คสช.) และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความปรองดองสมานฉันทเทศบาลตําบลโพธิ์พระยาซึง่ มีวัตถุประสงคที่สาํ คัญในการเสริมสราง
ฟนฟูประชาธิปไตย ผลักดันใหประชาชนในระดับทองถิ่นไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความรู เกิดความตระหนักเห็นคุณคา
ลดความขัดแยงในสังคม ใหเกิดความรวมมือกัน โดยยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความปลอดภัย
ของประชาชนเปนสําคัญ
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชนในระดับพื้นที่ ใหมีความรู ความเขาใจ หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสามารถนําหลักการสําคัญแบบประชาธิปไตยมาใชในการ
ดําเนินชีวิตไดอยางเปนรูปธรรมตอเนื่อง
๒.๒ เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ลดการเผชิญหนา และสรางจิตสํานึกของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๒.๓ เพื่อเสริมสรางศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูส งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหมปี ระสิทธิภาพ เสริมสราง
การมีสวนรวมสรางกิจกรรมเพื่อสรางความสามัคคีในระดับตําบล
๓.กลุม เปาหมาย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๔ หมูบานของเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา
๔.สถานที่ดําเนินการ
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ณ ศูนยประสานงานภาคประชาสังคมตําบลโพธิ์พระยา (โรงลิเกวัดวรจันทร)
๕.งบประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท
๖.ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)
๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๘. การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลโดยวิธีสังเกตการณ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม
๘.๒ ประชาชนในพื้นที่เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันตาม
หลักการวิถีแบบประชาธิปไตย
๘.๓ ผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาทในการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมภายในหมูบาน ชุมชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ลําดับที่ ๘
๑.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหประชาชน ในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒.หลักการและเหตุผล
ในภาวการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็วการดําเนินชีวิต
การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง มีการใชจายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มขึ้น ราคาสินคาโดยทั่วไปไดปรับตัวสูงขึ้น
ประชาชนโดยทั่วไปจึงตองแบกภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายได
หลักเพียงอยางเดียว การสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดย
ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยาไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงสนับสนุนใหมีการฝกอบรมการทําผลิตภัณฑ
จากดินไทย เปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เทศบาลตําบลโพธิ์พระยาจึงไดจัดทํา
โครงการฯ นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได
๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมโครงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๒.๓ เพื่อใหผเู ขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ สามารถเผยแพรประชาสัมพันธ ใหกบั ผูส นใจในการ
ประกอบอาชีพเสริมได
๓. เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ผูบริหาร พนักงานและเจาหนาที่เทศบาล
๔. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๔.๑ ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อวางแผนดําเนินการฝกอบรม
๔.๒ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๓ จัดเตรียมการฝกอบรม ติดตอวิทยากร สถานที่ เอกสาร และอุปกรณตาง ๆ
๔.๔ ดําเนินการฝกอบรม
๔.๕ ประเมินผลการฝกอบรม
๕.ระยะเวลาที่ดําเนินการ
๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)
๖.สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๗.งบประมาณ
๘๐,๐๐๐ บาท
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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๙.๑ ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูจ ากการฝกอบรม มาประกอบอาชีพไดเปนการเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัวและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
๙.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรู สามารถถายทอดความรู ใหกับผูส นใจในชุมชนในการประกอบ
อาชีพได
ลําดับที่ ๙
๑.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(สภาเด็กและเยาวชน)เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
โดยดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒) สวนที่ ๓ หนาที่ของเทศบาล
มาตรา ๕๐ (๗) สงเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(สภาเด็กและเยาวชน)จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนของเด็กและเยาวชนในการเสนอปญหาความตองการขอเสนอ
ตางๆในการพัฒนาและการประสานงานกลุมตางๆภายในชุมชนเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การสรางความสามัคคี
และสงเสริมทักษะการเปนผูนําของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญที่จะชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาไดตรงกับความตองการของเด็กและเยาวชนอยาง
แทจริง
๓.๒ เพื่อพัฒนาทักษะดานผูนําเด็กและเยาวชน
๓.๓ เพื่อสรางเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชน
๓.๔ เพื่อสรางความสามัคคีของเด็กและเยาวชน
๔. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ ประชุมคณะทํางาน
๕.๒ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
๕.๓ ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ วิทยากร/ผูทเี่ กี่ยวของและกลุมเปาหมาย
๕.๔ ดําเนินโครงการ
๕.๕ ประเมินผล / สรุปผลการดําเนินงาน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (พ.ศ.๒๕๖ –๒๕๖๔)
๗. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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๘. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑เด็กและเยาวชนไดรับรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกันเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี
๑๐.๔ .เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
๑๐.๕ .มีเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชน
ลําดับที่ ๑๐
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุท ธศาสตรชาติวาดวยการปอ งกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ฉบับ
ปจจุบันที่ใชอ ยูเปนฉบับ ที่ ๓ เริ่ม จากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีม าตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ป ระชาชนไมเพิก เฉยตอ การทุจ ริตทุกรูป แบบ โดยไดรับ ความรวมมือ จากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ง ชาติดานทุจ ริต” มีเปาหมายหลักเพื่อ ใหป ระเทศไทยไดรับ การประเมินดัชนีก ารรับ รูก ารทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง การที่ระดับคะแนนสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน
ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญ หาใน
ระดับพื้นที่ สวนการกํากับ ดูแลองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอ ง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการ
บริหารราชการตามหลัก การบริหารกิจ การบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบ าลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะ อยางนอย ๑ ครั้ง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖.๒ ประกาศเจตจํานงทางการเมื อ งในการต อ ต านการทุ จ ริต ของผูบ ริ ห ารองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
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
- การบริหารราชการขององคก รปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ลําดับที่ ๑๑
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 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
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น
ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีม าตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลนั้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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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ลําดับที่ ๑๒
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางเดียวกัน
และสอดคลอ งกับ การปฏิบัติงานในระบบบัญ ชีคอมพิวเตอรขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น จึงมีกิจ กรรมควบคุม ให
บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปน
เรื่อ งสําคัญ ที่อ งคกรปกครองสวนทอ งถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ การบริห ารงานของ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ
๓.๒ เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุม เงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ทุกปงบประมาณ
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรดานการเงินและบัญ ชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
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ลําดับที่ ๑๓
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวของ
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. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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 เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
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๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมปี ระสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
เปนประโยชนกับประชาชน
ลําดับที่ ๑๔
๑. ชื่อโครงการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริห ารกิจการบานเมือ งที่ดีและให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่
กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญ ญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญ ญัติขอ มูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับ
ประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น 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 วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเวปไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา

35
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัม พันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแกทางเวปไซต
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกรายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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ลําดับที่ ๑๕
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริหารประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวย เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรื อ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ม าประยุ ก ต ใ ช โดยเฉพาหลั ก ความโปร ง ใส
(Transparency) และหลักเสมอภาพ (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรมและอื่น ๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ
และการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา มีการแสดงขั้นตอนการ
ใหบริการแกประชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ได ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน
๖.๒ จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
๖.๓ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
๖.๔ จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับ
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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ลําดับที่ ๑๖
๑.ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒.หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่
เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปในกรอบรวมทั้งทิศทาง
และแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวย
ความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่
ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดมากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่อ
งานบริก ารที่มีคุณ ภาพทั่วถึง และแกไขปญ หาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยาใหกับ ประชาชนไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับการรบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๓.๒ เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีการคิดวิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา และผูมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
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๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
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 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการจัดทําโครงการมา
ปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือลดระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผลตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทานของบุ๕ลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได
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ลําดับที่ ๑๗
๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายในองคกรนั้นก็เพื่อเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบที่มอบหมายใหผูใตบงั คับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับ ใหเขากับ สภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริห าร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิง
ภารกิจ แห งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบั ติง าน การกระจายอํานาจการตัดสิน ใจ การอํ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา ภายใตก รอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๔. เปาหมาย
คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ปลัดเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา รองปลัดเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
หรือหัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหารปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
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

41
การบริหารราชการ/การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลอ งตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการของประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่ ๑๘
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่ องนายกเทศมนตรี
ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่
นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นได
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหการมอบอํานาจชองนายกเทศมนตรี
ใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจตาง ๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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 เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
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ลําดับที่ ๑๙
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยาเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่เทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีห นาที่ตอ งทําอีก มากมาย ในการใหบ ริก าร
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวย
ความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูฝายบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรืดมอบหมาย
หนาที่ใหการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอ
การใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่เทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎี ก าวาดวยหลัก เกณฑ และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ านเมือ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปนและทําใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒)
เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการ ของเทศบาล มาตรา ๔๘
สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุม และรับ ผิดชอบในการบริห ารกิจการของเทศบาล และเปนผูบัง คับ บัญ ชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแก
รองนายกเทศมนตรีที่ไดรับ การแตงตั้งในการสั่งหรือ การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีไดม าตรา ๔๘ เอกูนวีส ติ
กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและควบคุมดูแล
ราชการประจํ า ของเทศบาลให เ ป น ไปตามนโยบาย และมี อํ า นาจหน าที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดหรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศขณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครปฐม
ดังนั้น เพื่อ ใหการบริหารราชการเปนไปตามหลัก การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมาย
อํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วเปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
๓.๓ เพื่อใหเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
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๓.๔ เพื่อปองกันผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจ อันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัด ทํ าคํ าสั่ ง มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัด เทศบาล และหั ว หนา สว นราชการ จํ านวน ๔ ฉบั บ
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีม อบหมายให รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีม อบหมายใหป ลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหร องปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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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ลําดับที่ ๒๐
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
เทศบาลโพธิ์พระยา
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใน
หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางได พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินในปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับ ซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐ มีผ ลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นอยหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนได
สวนเสีย ไดรับ สั ม ปทานหรือ ผลประโยชน จ ากทางราชการโดยมิช อบ ทั้ง นี้ห มายรวมถึ ง ความขัด แย ง กั นระหวา ง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนวยงานภาครัฐ ทุก
หนวยงานตองเขารับ การประเมินคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดให
หนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภาคในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลโพธิ์พระยา จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร
ในเทศบาลโพธิ์พระยา เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผาน
การประชุม ผู บ ริห ารกับ พนัก งานสวนตําบลโพธิ์พ ระยาเพื่อ ใหพ นั ก งานทุ ก คนทํ างานโดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทบั ซอน
๓.๒ เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานทีส่ ุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลโพธิ์
พระยา
๓.๓ เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลโพธิ์พระยามีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซึ่งสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรปั ชันมุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเทศบาลโพธิ์พระยา
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๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาในเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเ กี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัตงิ านไมยุง
เกี่ยงกับผลประโยชนทับซอน
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ลําดับที่ ๒๑
๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒.หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการเนินงานหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดดัชนีในการประเมินที่
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก รวมรวมถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ภายในหนวยงานของรัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ
องคกร หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินแตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศชาติ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฎิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้นเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการที่กําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเปนการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัตริ าชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือปฏิบตั ิ
๓.๓ เพื่อสรางวัฒธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
๔. เปาหมาย
บุคลากรในองคกรปฏิบัตงิ านตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติของสวนราชการทุกสวนราชการระหวางราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัตริ าชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทกุ สวนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๔
๘. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด/ทุกกองของเทศบาลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
มีการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการครบทุกสวนราชการ
ลําดับที่ ๒๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกลการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดให
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่นดําเนิน กิจ การเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีป ระสิท ธิภาพตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดไวใน
กฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของ
กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทอ งถิ่นดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจ ริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานัก งานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลโพธิ์ พ ระยา จึ ง ได จั ด ทํ า มาตรการ “ให ค วามร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานตรวจสอบ”
ขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีห นาที่ตรวจสอบองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาตําบลโพธิ์พระยา จากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
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๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานัก/ทุกกอง ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
ลําดับที่ ๒๓
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ“แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา มีนโยบายใชหลักธรรมภิบาลใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก
ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหก ารดําเนินการรับ เรื่อ งรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอ น ของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งผูรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลโพธิ์พระยาขึ้น เพื่ อ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ
๓.๒ เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
๖.๒ จัดประชุม ให ความรูเ จาหนาที่ผูรับ ผิ ดชอบเรื่อ งรอ งเรียนเพื่อ ใชเปน มาตรฐานในการปฏิบั ติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ โดยโปรงใสและเปนธรรม
๖.๓ เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงานสามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลโพธิ์พระ
ยา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑอยางถูกตอง
ลําดับที่ ๒๔
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชานกลาวหา
หนาที่เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่ง คณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อ ง มาตรการปอ งกันและแกไขปญ หาการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ทุจ ริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบ าลในการบริห ารงาน และ
สงเสริม การมีสวนรรวมจากทุก ภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ สกัดกั้นมิใหเกิดการทุจ ริตประพฤติมิชอบได
ประกอบกับ นโยบายของพลเอกประยุท ธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญ ญัติ
แหงชาติ เมื่อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๑๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมภิบ าลและการปอ งกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐ บาลและคณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ ในการปอ งกัน และแกไขป ญ หาการทุ จ ริตประพฤติมิช อบเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลโพธิ์ พ ระยา จึ ง ได จั ด ทํ า มาตรการการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น กรณี มี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมิได
อีกทางหนึ่งดวย
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ พนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรือ่ งรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปน
ธรรม
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลัก เกณฑและแนวทางในการพิจ ารณาเรื่อ งรอ งเรียนวามีมูล และเขาองคป ระกอบ
ความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีโ่ ดยมิชอบ
๖.๓ กําหนดชองทางการรอ งเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒ นาชอ ง
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 เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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ลําดับที่ ๒๕
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดให
มีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไว ณ ที่ทําการของหนวยงานของ
รัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชน
มีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดใหมีสถานที่
สําหรับ ประชาชนเขาตรวจดูขอ มูลขาวสารซึ่งไดร วบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอ มูล ขาวสารเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
ใหบริการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ชั้น ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ มีการจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัส ดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลัก เกณฑ วิธีก ารที่ก ฎหมาย ระเบียบกฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
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
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ขอมูลขาวสารครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบได
ลําดับที่ ๒๖
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ“เผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํ คัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีก ารเผยแพรขอมูล สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคก ร อํานาจหนาที่แผนงาน
โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ และหลากหลาย” ขึ้น
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลโพธิ์พระยา ไดงายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
๓.๒ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในอื่นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- 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
ลําดับที่ ๒๗
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมชี องทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่แผนงาน โครงการและ
อื่น ๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา จึงไดตระหนัก และเห็นความสําคัญ ของการเผยแพรขอมูล ที่สําคัญ ๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางที่ห ลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก กลุมเปาหมาย ไดแกห นวย
ประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดงายและสะดวก
มากขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล
๖. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
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- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ลําดับที่ ๒๘
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลโพธิ์พ รยา เปน หน วยใหบ ริก ารแกป ระชาชนแบบองคร วมผสมผสานและตอ เนื่อ ง สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกดาน เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน
ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแดสงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มี่ความเทาเทียมและ
โปรงใส
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน
ลําดับที่ ๒๙
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแลดาน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุงเนนการบริการให
ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกข
อันมีลัก ษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอ มที่มีเหตุเดือ ดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือนรอนรําคาญนั้น เพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๓.๒ เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕.๓ รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานชองทางตางๆ ของเทศบาล
๕.๔ ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรอ งเรียน/รอ งทุก ข และนําเรื่อ งเสนอตอ คณะผูบริห ารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
๕.๕ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบ ริก ารในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุก ร ตั้ง แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยชอ งทางรอ งทุ ก ข/
รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา ประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสอ งดูแลสัง คมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหป ระชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือนรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รองทุกข
๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
ลําดับที่ ๓๐
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสราง
ขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคกรจัดทําแผน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผนฝาย แผนงานและงบประมาณ
สํานักปลัดเทศบาล จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยาขึ้น
๓. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒ นาที่ป ระชาคมเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา และคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา กําหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต
๔. เปาหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จํานวน ๑๑ คน
๕. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา บางตําแหนงในปจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา จึงตอ ง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โพธิ์ พระยาแทนกรรมการฯ ที่ ครบวาระการดํ ารงตํ าแหน ง ภายในวั นที่ ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๖๑เพื่ อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.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
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เพื่อเปน
องคกรในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และรางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลโพธิ์พระยา ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ดวยความถูกตอง โปรงใส
สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ ๓๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในดานการจัดซื้อจัด
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา อยางแข็ง
ขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริม
กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็มขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาล
นั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
๔. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๘ หมูบาน
๕. วิธีการดําเนินการ
๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา อยางแข็ง
ขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ในหลาย ๆ สวน เชนใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน
กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
๕.๒ มีการชี้แจงใหความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
จะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
๗. งบประมาณดําเนินการ
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ไมใชงบประมาณ
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
ลําดับที่ ๓๒
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ กําหนดใหมีองคกร
และโครงสารางขององคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองคกรติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๙ (แกไขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา โดยงานวิเคราะหน โยบายและแผน ฝาย
แผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยาขึ้น
๓. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ใหสอดคลองกับแนวน
โนบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรจังหวัด และงบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมายถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ
๔. เปาหมาย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จํานวน ๑๑ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๗. ระยะเวลาในดําเนินการ
ตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึง
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ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยาเปน
องคกรในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ ๓๓
๑. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ทั้งยังชวยปองกันหรือ ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด และลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่ง
จะตอ งมีก ารกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดโดยผูบ ริหารสามรรถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
อีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีม าตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทราบราชการ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อ พิสูจนความถูก ตองและเชื่อถือ ไดของขอ มูล และตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญ ชี 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 ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถูก ตอ งและเชื่อ ถือ ไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวม ทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติง านเกี่ยวกับการบริห ารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพ ยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุง ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน/ที่มีอยูอ ยางคุมคา ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
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ลําดับที่ ๓๔
๑. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดมีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด
๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและควบคุมคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
๖.๓ ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.๔ คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการควบคุม ภายใน ระดับ หนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับ องคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ จัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัตงิ านเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัตงิ าน
๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
ลําดับที่ ๓๕
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดใหเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ โครงการตาง ๆ ของ
หนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใตดานประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลื้อง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือได ของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันและลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หนวยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
๓.๓ เพื่อเปนการสงเสริมและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา(ระดับองคกร)
จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป)
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๖.๒ หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไป
ดําเนินการบริห ารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอ ที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
๖.๓ หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา
๖.๔ คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอ งดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตอไป
๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับ ปรุงการควบคุมภายในตอ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวิ้นสิ้นปงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ ง
๑๐.๓มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดีผูกํากับ ดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด
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ลําดับที่ ๓๖
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
๒. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับ บุคคลถือ วาเปนสิ่งสําคัญ หรือ เปนหัวใจขององคกรจึง มัก จะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา จึงไดกําหนดมาตรการเปดเผยขอ มูล ขาวสารเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรือ่ งการบรรจุ แตงตั้ง การ
โอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม
๓.๒ เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน
ยาย
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
เปดเผยขอมูลเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของหนวยงาน
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่ไดรับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินอยางชัดเจน
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- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเอง
เห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลือ่ นตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจาณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูล
การลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพ นัก งานทราบ พรอ มเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอ สงสัย และโตแยง ผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมี
การติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อใหสามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอน
ยาย ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
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ลําดับที่ ๓๗
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติ ง านด า นการคลั ง เป น การทํ างานที่ ต อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั ง สื อ สั่ ง การ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางาตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอ ง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุด ถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความ
เสมอภาคกน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปรงใส ไม
เกิดการทุจริตคอรัปชั่น 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
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม โดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปและจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนา
รายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๐ และดําเนินการอยางตอเนื่อง
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
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๑๐.๓ มีการเสริมสรางการมีสวนของประชาชนในพื้นที่หรือผูรบั บริการ
ลําดับที่ ๓๘
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชนเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนโดยผานชองทาง
หรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับรูขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริงสวนเทศบาลตําบลโพธิ์พะยาสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูญการบริหารราชการที่เปดเผยโปรงใสเนน
การมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลโพธิ์
พระยา
๓.๒ เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ใหเกิดการพัฒนาได
อยางคุมคา
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ จัดซื้อ
จัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง
๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวม
เปนกรรมการแตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางซื่อตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๖.๓ จัดประชุม ใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการเมื่อ มีก ารจัดซื้อ จัดจางทุกครั้ง เพื่อ ใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
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๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
ฝายพัสดุและทรัพยสินกองคลังเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิด
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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ลําดับที่ ๓๙
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบ ทบาทความสําคัญ ยิ่งตอการพัฒ นาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจการจัดบริการ
ใหแกชุมชน จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบล
โพธิ์พระยาไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนา
ตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมี่ความเจริญกาวหนา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่
๓.๒ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
๓.๓ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ งานการเจาหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลโพธิ์พ ระยา และหนวยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่น เขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม แลวแตกรณี
๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภาฯ
๖.๔ งานการเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณการอบรมของแตละปงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม ๆ
ตัวชี้วัด
สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ลําดับที่ ๔๐
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่ใช
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระสวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทอถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสและลดการทุจริต
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จึงไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภา
รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกทั้ง
ยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๓.๒ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
๓.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นเจาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เปาหมาย
สมาชิกสภาทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
๖.๒ แตง ตั้งสมาชิก สภาทอ งถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดซื้อ จัดจาง
โครงการตาง ๆ การแปรบัญญัติรางเทศบัญญัติประจําป การรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมเทศบาลตําบล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
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๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ผลลัพธ
๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ลําดับที่ ๔๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุจริต ที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองตระหนักแลรวมกันแกไขขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตาง ๆ ให
เกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในสังกัดเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา ไดตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันละปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
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 เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
นําเรื่องที่ไดรบั การรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

