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คํานํา 

ตามที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2562 – 
2564 ) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหา  การประพฤติมิชอบ ส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล                  
บ่อพลอย และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อำนาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึด หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุ ภารกิจดังกล่าวข้างต้น นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ เห็นชอบ
ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 
2564)ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี( พ.ศ.2562 
– 2564) ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จึงได้ขยายกรอบระยะเวลา สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผล
บังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ทั้ งนี้หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565             
ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบาย             
การบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ต่อไป 

 
 

สำนักปลดัเทศบาล 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
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ส่วนที่ ๑ 

บทนํา 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยง

ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอํานาจ
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บริการต่ าง ๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ 

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 

ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 
กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรือ่งของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่
การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาดดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการ
ดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อ
เพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน 
มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน 
คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเ รื่อง
ปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญ      
และบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน

มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏ
ข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธา               
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้อง
กับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก 
๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับที่๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่า
จะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(UnitedNations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ ที่ยอมรับได้                 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเข้มแข็งเต็มศักยภาพ  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น                   
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖  ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิด
ในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนํา ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร 

บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อพลอยรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอยเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance) 
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อพลอย รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี

จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ

หรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอยที่มีความเข้มแข็ง

ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
๕) เทศบาลตำบลบ่อพลอยมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับ
จากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อพลอยรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี

จิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption) จาก
การปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
และชีวิตประจําวัน 

๒) เทศบาลบ่อพลอยสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรัก
ท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล                   
บ่อพลอยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) เทศบาลตำบลบ่อพลอยมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๘ 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

 
 หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ขยายกรอบระยะเวลาให้
มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในแต่ละ มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การ ขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖4) ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและเป็นไปตาม แนวทางตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว2271 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ การเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม
ของพนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน เทศบาลตำบลบ่อ
พลอย 
๑.๑.๒ มาตรการ”ส่งเสริม
การ ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตำบล
บ่อพลอย 
๑.๑.๓ มาตรการจัดตั้งคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 ๑.๒ การสร้าง 
จิตสำนึกและความ
ตระหนัก 
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนใน 
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการอบรมให้
ความรู้ชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน 
๑.๒.๒ โครงการอบรมให้
ความรูผู้้มีหน้าที่ชำระภาษี
โรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย
และภาษีบำรุงท้องที ่
๑.๒.๓ โครงการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒.๔ โครงการฝึกอบรมผู้มี
หน้าท่ีชำระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

30,000 

 

 ๑.๓ การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการธรรมของหนู 
๑.๓.๒ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
นักเรียนและเยาวชน 
๑.๓.๓ กิจกรรมการบำเพ็ญ
ประโยชน์และการมีจิต
สาธารณะ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

มิติท่ี ๑ รวม 
๒ มาตรการ     
๑ กิจกรรม 

7 โครงการ 

155,000 155,000 155,000 185,000  

 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๑๐ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจต 
จำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ 
เจตจำนง 

- - - -  
 
 

 ๒.๒ มาตรการ 
สร้างความโปร่งใสใน
การ 
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒)มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคมุ 
การเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด ุ
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรมเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
๒.๒.๓ (๑) โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้บริหาร 
๒.๒.๓ (๒) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน  

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
-. 
 
 

20,000 
 
- 

 

 ๒.๓ มาตรการ 
การใช้ดุลยพินิจ 
และใช้อำนาจหน้าที่
ให้เป็นไป 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๑)มาตรการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ 
2.3.2 (๒)มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศ 
มนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤตปิฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

๒.๔.๑ กิจกรรมยกย่อง
บุคลากรในหน่วยงาน           
๒.๔.๒ กิจกรรมยกย่องชูเชิดชู
เกียรติอปพร. 
2.3 กิจกรรมยกย่อง
บุคคลภายนอกในกิจกรรม
สาธารณะ 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๑๑ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการ 

จัดการในกรณี ได ้
ทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

๒.๕.๑ มาตรการ จัดทำ
บันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 
๒.๕.๒ มาตรการการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
๒.๕.๓ (๒) มาตรการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดย
มิชอบ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 2  รวม 
๘ มาตรการ     
๗ กิจกรรม 

๒ โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๑๒ 
 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและ 
การมีส่วนร่วม

ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่อง 
ทางที่เป็นการอำนวย
ค ว าม ส ะ ด วก แ ก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้ าที่ ขอ ง
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตำบลบ่อพลอย”  
๓.๑.๒ กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การจัดหาพสัดุ และทรัพยส์ิน
ของเทศบาล 
๓.๑.๓ มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 ๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการ 
รับและตอบสนอง 
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ กิจกรรมจดัตั้งศูนย ์
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ 
เทศบาล 
๓.๒.๒ มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
๓.๒.๓ กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

 ๓.๓ การส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนา 
๓.๓.๑ (๒) โครงการประชุม 
ประชาคมจดัทำแผนพัฒนา 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 
3.3.2  (๒) การประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ 

- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 
๕ มาตรการ    
๓ กิจกรรม 
๒ โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 

 

 
 

 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๑๓ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ 
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุง 
กลไกลในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
กำหนด 

๔.๑.๑ กิจกรรมจดัทำ
แผนการ 
ตรวจสอบภายใน ประจำป ี
๔.๑.๒  กิจกรรมการจัดทำ
แผนรายงานการควบคุม
ภายใน 
๔.๑.๓  มาตรการติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
๔.๑.๔ มาตรการส่งเสรมิการ
จัดทำแผนบริหารจำกัดความ
เสี่ยง 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
หรือ 
การบริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการ
ได ้

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ 
สอบกำกับดูแลการบริหาร 
งานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน การย้าย  
๔.๒.๒ กิจกรรมรายงานผล 
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้
ทราบ 
๔.๒.๓ กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซื้อจดั
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 ๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ 
สภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ โครงการจดัฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
๔.๓.๒กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน 
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 ๔.๔ เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพ่ือ 
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝ้าระวัง 
การทุจริตโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๒ มาตรการส่งเสรมิและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติท่ี ๔ รวม 
๕ มาตรการ     
๕ กิจกรรม 
๑ โครงการ 

200,000 200,000 200,000 20,000  
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ส่วนที่ ๓ 

มิติท่ี  1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  การสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ 

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
1.1.2 มาตรการ”ส่งเสรมิการ ปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
1.1.3 มาตรการจัดตั้งคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

       1.2  การสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่น 
๑.๒.๑ โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

  1.2.2 โครงการอบรมให้ความรู้ผูม้ีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและทีด่นิภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ 
  ๑.๒.๓ โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2.4 โครงการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่ชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ โครงการธรรมของหน ู
๑.๓.๒ โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ให้แก่นักเรียนและเยาวชน 
๑.๓.๓ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และการมจีริยธรรม    

มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตจำนง 
2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
         (๒)มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคมุ การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
         (๒) กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพัสด ุ
         (๓) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 
๒.๒.๓ (๑) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร 
         (๒) กิจกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อปท. 

๒.๓ มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑ โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๑)มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 

                  (๒)มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหวัหน้า
ส่วนราชการ 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
  ๒.๔.๑ กิจกรรมยกย่องบุคลากรในหน่วยงาน           

๒.๔.๒ กิจกรรมยกย่องชูเชิดชูเกียรติอปพร. 
2.3 กิจกรรมยกย่องบุคคลภายนอกในกิจกรรมสาธารณะ 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ มาตรการ จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.๕.๒ มาตรการ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอสิระ 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
        (๒) มาตรการดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน กรณมีีบุคคลหรือประชาชนกล่าวหา 

เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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มิตทิี่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัตริาชการตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๓.๑.๑ มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารเทศบาลตำบลบ่อพลอย”  
๓.๑.๒ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการเงิน การจัดหาพสัดุ และทรัพยส์ินของเทศบาล 
๓.๑.๓ มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบัและตอบสนองเรื่องร้องเรยีน / ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑ กิจกรรมจดัตั้งศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาล 
๓.๒.๒ โครงการจดัประชุมประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๓ กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/รอ้งทุกข์ทราบ 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบรหิารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
         (๒) โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

                              (๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

มิติท่ี  4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

๔.๑.๑ กิจกรรมจดัทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 
๔.๑.๒ กิจกรรมการจัดทำแผนรายงานการควบคุมภายใน 
4.1.3  มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
4.1.4  มาตรการส่งเสริมการจัดทำแผนบริหารจำกดัความเสี่ยง 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิัตหิรือการบรหิารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย  

๔.๒.๒ กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบ 
๔.๒.๓ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

4.3.การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ โครงการจดัฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

บ่อพลอย 
๔.๓.๒กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝ่าย 

บริหาร 
๔.๔ เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจรติ 

๔.๔.๑ มาตรการเฝ้าระวังการทุจรติโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๒ มาตรการส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทจุริต 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๑๖ 
 

มิติท่ี1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น   

๑.ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนกังานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตสำนึกของบุคคล น้อยนักที่ 

จะเห็นว่าเป็นปัญหาหลักสำคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการแก้ปัญหาจริยธรรม ไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รปัช่ัน มีความสลับซับซ้อนขึ้นไป
เป็นลำดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนทำให้คนไทยมสามารถแยกแยะความถูกผิดดีช่ัวได้ จึงเป็นความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องฟื้นฟูคนในชาติให้มีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพและสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อ
กระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรมิอาจประสบความสำเร็จได้โดยง่าย จำเป็นอย่างยิ่งท่ี 
จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมหรือองคาพยพที่จะร่วมก้าวเดินไปพร้อมกัน ด้วยการประสานเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ ที่จะตกลงร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง และร่วมคิดร่วมต้านการกระทำผิดและการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมด้วยการมีจิตสำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก
ที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนข้ึน 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จึงจัดทำโครงการ 
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอยขึ้น 

๓.วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ  

๒. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง 
ให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และจิตสำนึกท่ีดี 

๔.เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  ๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒. มอบงานให้กับผูร้ับผดิชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  ๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๕. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  -ไม่มี- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน 

จ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม  

๒. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน 
จ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่ง
ความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
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1.1.2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อพลอย   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่เทศบาลได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลบ่อพลอย โดยกำหนดกลไกและระบบในการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง
วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ดําเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม
,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับ
ซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตำบลบ่อพลอยควร    
นําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลบ่อ
พลอยได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อพลอย” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๓.๒ เพื่อยดึถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและ 
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอยเพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓.๓ เพื่อทําให้เกดิรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสีย 
   ๓.๔ เพื่อให้เกดิพันธะผูกพันระหวา่งองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝ้่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบญัชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 
   ๓.๕ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น รวมทั้ง
เสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ และพนกังานจ้างทั่วไป 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
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๖. วิธีดําเนินการ 
   ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อพลอยเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาํหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจรยิธรรมของเทศบาลตำบลบ่อพลอย เปิดเผย 
เป็นการทั่วไปแกส่าธารณชนให้มสีว่นร่วมรับรู้และร่วมตดิตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   งานการเจ้าหน้าท่ี สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาล 
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1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ "การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"  

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยจัดระบบ
อัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ค รอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานก.พ.จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔)และพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment :ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือ
หรือประมวลจริบธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐเทศบาลตำบลบ่อพลอย จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
ในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

๓.วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้ผู้ปฏิบัติงาน 

นำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความ 

ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
  ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๔. จัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕. แจกจ่ายใหผู้้ปฏิบตัิงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วดั/ผลลัพธ์ 
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจ 

หน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 เพราะถือว่าการพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล 
พัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนเป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหน่ึงที่จะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้องอาศัยผู้นำเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้นำเป็นคุณสมบัติ 
ทีทุ่กคนสามารถเป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อดึงเอาศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่ใน
ตัวออกมาใช้ ผู้นำไม่จำเป็นต้องเก่งงานเป็นเลิศ หากแต่สามารถชักจูงโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามด้วยความยินดีให้ความ
ร่วมมือหรือร่วมทำงาน การเสริมสร้างภาวะผู้นำชุมชน คือ การทำให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำเพิ่มขึ้นหรือทำให้ผู้นำชุมชนมีการ
ปรับปรุงความสามารถในการทำหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทให้กับชุมชนได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนาบุคลิกภาพการติดต่อสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน ดังนั้นผู้นำ
ชุมชน จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีทักษะ มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำสามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างดีเพื่อที่จะนำชุมชน
ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ตั้งไว้ขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดความพึงพอใจในงานท่ีเขาทำด้วย 

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นำ 
ชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้
เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
2. เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
3. คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
3. ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
4. ดำเนินการตามโครงการที่กำหนด 
5. ประเมินโครงการ 

7. วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๕) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.- บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     1. ชุมชนมีผู้นำท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

2. ชุมชนมีผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. ผู้นำชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของ 
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1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและภาษบีำรุงท้องท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย  มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย อนึ่ง เทศบาลตำบลบ่อพลอย ยังขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเองดังกล่าวข้างต้น 

 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง จึงควรที่จะจัดอบรมผู้มีหน้าที่เสีย 
ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง ที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง และเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษี และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบล                  
บ่อพลอย ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าท่ี ท่ีถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และ 

ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี 
 2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี 
 3) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเองเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
 4) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  

4. เป้าหมาย 
 ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1) ตรวจสอบงบประมาณ 
2) ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีเพื่อทำความเข้าใจในการจัดโครงการ 
3) บันทึกขออนุมัติโครงการพร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ 
 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุที่ใช้ในการอบรม และเตรียมสถานท่ีจัดอบรม 

   5) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
6) ดำเนินโครงการตามกำหนดการ 

   7) ประเมินโครงการ (โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่าง) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖4) 

8. งบประมาณดำเนินโครงการ 
   20,000 .- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 1) เกิดความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี 
   2) ทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   3) เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี 
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1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการ
ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้ มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย จึงได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม               
ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ประสานกับชุมชน โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาความรู้ เป็นผู้นำด้านวิชาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานอ่ืน 

3 วัตถุประสงค ์
   1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งถูกต้อง 

2 เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3 เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหน่วยงานอ่ืน 

 4 เป้าหมาย 
   ประชาชนในเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

5 สถานที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

6 วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
2. ให้ความรู้และบูรณาการ เรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  สำรวจความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  15,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

อย่างถูกต้อง 
2. ประชาชนเป็นผู้มีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเกื้อกูล 
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1.2.4 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย  มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง 
เช่น ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อนึ่ง เทศบาลตำบลบ่อพลอย ยังขาดความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง
ดังกล่าวข้างต้น 

 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง จึงควรที่จะจัดอบรมผู้มีหน้าที่เสีย 
ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง ที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง และเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ มีหน้าที่เสียภาษี และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบล                 
บ่อพลอย ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าท่ี ท่ีถูกต้องของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และ 

ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี 
 2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี 
 3) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเองเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
 4) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  

4. เป้าหมาย 
 ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1) ตรวจสอบงบประมาณ 
2) ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีเพื่อทำความเข้าใจในการจัดโครงการ 
3) บันทึกขออนุมัติโครงการพร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ 
 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุที่ใช้ในการอบรม และเตรียมสถานท่ีจัดอบรม 

   5) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
6) ดำเนินโครงการตามกำหนดการ 

   7) ประเมินโครงการ (โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่าง) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดำเนินโครงการ 
   30,000 .- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 1) เกิดความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี 
   2) ทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   3) เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี 
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๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการธรรมะของหนู 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน 

กระแสค่านิยมโลกตะวันตกละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงายไร้สาระล้าสมัยจึงด ำเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้จึงมีแนวโน้มในการดำเนิน
ชีวิตที่ผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายหรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอัน 
สำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมากการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพ
และพลังในเชิงสร้างสรรค์สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อ
หรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติเยาวชนจึงต้องมีความรูแ้ละศีลธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้เยาวชนมีจรยิธรรม
มีศีลธรรมและมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 

โครงการอบรม"ธรรมะของหนู"เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนทีดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต"เก่งดีและมี
ความสุข"เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีนำธรรมะนำหลักคำสอนท่ีรับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันคือการพัฒนากายโดยการแสดงออก
ทางกิริยามารยาทชาวพุทธมีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสมการพัฒนาศีลโดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความ
เกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริตการพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิตพลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนา
ปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริงรู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหาสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับตนเองด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เทาทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  

๓.วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด 

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๓.๒ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ฝกึความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการรู้จกัแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
  ๓.๓ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีพฒันาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  ๓.๔ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีจติสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมี ส่วนร่วม  
  ๓.๔ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจติสาธารณะมีระเบียบวินัย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  
 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖.วิธีดำเนนิการ  
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจดังาน 

 ๖.๒ จดัทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 ๖.๓ ประสานการจดังานให้กับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
 ๖.๔ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ  
 ๖.๕แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง  
 ๖.๖ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม  
 ๖.๗ ดำเนินการตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

๗.ระยะเวลาดำเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๕)  
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๘. งบประมาณดำเนินการ  
  1o,๐๐๐ บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จติใจอารมณส์ังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

 ๑๐.๒ ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
 ๑๐.๓ ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยั  
 ๑๐.๔ ผูเ้ข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  

สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้วยัง
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ มี
ภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมคำสอน ต้นแบบ และระบบ
จริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คำสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ 
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่
อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
จิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ท่ีจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้าง
เด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นท่ีต้องการของสังคม และประชาชนท่ัวไปให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและ
เยาวชนท่ีขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ 
บ้าน วัดโรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความ
เชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ท่ีสำคัญ
คือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้าง
ค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มาก
ขึ้นเป็นลำดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาคนให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  ได้ให้ความสำคัญ กับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมาก จึงได้จัดทำ 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้คำสอนทาง
พระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิต 

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ปัจจุบัน 
๔. เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือ 

ปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๕. ปลูกจิตสำนึก เด็กและเยาวชน ให้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการลด 
ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

4. เป้าหมาย 
 - เด็กและเยาวชน ภายในเขตเทศบาล 

 5.พ้ืนที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย   

6. ขั้นตอนการดำเนินการ 
   ๑. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี ติดต่อวิทยากร 

๒. ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น 
๓. แต่งตั้งคณะทำงานท่ีประกอบด้วย ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น 

   ๔. วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
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   ๕. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 ๖. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

   ๗. ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๕)  

 
๘. งบประมาณ 
   30,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้ 

เป็นไปอย่างถูกต้อง 
๓. เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
๔. เด็กได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้ 

หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๕. เด็กและเยาวชน ได้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการลด ละ เลิก
อบายมุขทั้งหลาย ถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  
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1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การบำเพ็ญประโยชน์และการมีจิตสาธารณะ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบำเพ็ญตนให้เป็น 

ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ เมตตา
กรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อ ช่วยสร้างสรรค์สั งคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้
ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะจิตอาสา 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  

โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ่อพลอย จำานวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้จักการมีจิตสาธารณะ รูปจักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน และ 

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ  
   เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 ข้ันเตรียมการ  ผูร้่วมโครงการร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรปุเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์   

วางแผนงาน  กำหนดขอบเขตการทำงานและกำหนดบทบาทหนา้ที่การทำงานของจิตอาสากิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 
6.2 ปฏิบัติการจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตามแผนการดำเนินงานท่ีได้กำหนดไว้ 
6.3 ข้ันสรุปผลการดำเนินงาน  เมื่อสิ้นสดุการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดำเนินได้สรุปผลการดำเนนิงาน  

เป็นความสำเรจ็ตามเกณฑ์การประเมินผล 

7.ระยะเวลาดำเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลดั เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 เด็กและเยาวชนไดป้ฏิบัติกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม 

10.2 เด็กและเยาวชนรู้จักการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและรู้จักการเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวม 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรม"ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ่อพลอย"  

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
คณะกรรมการป.ป.ช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ 

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปีพ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประ เทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์"ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต"มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐      
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ั้นการบรหิารงานภาครฐัต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึนเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกดักั้นการทุจรติเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ(CorruptionPerception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยจำเป็นของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่น 
ใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบันทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมีจำนวนมากและมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่นๆจึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น
และมูลค่าของความ 

เสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ 
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจำนงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  ๔.๓ แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดำเนินการ  
  ๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖.๒ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง  
  ๖.๓ จดัตั้งคณะทำงานการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๕จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต  
  ๖.๗ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 

๗.ระยะเวลาดำเนินการ  
  ๔ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕)  

๘, งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑o.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปีจำนวน ๑ ฉบับ  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน เร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน (1)  

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
พนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ 

ต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริมมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบการทำงานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและ
การให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลตำบลบ่อพลอย พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ วรรคท้ายที่ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ี
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
กาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
  ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ เพี่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
  ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการด้านบริหารงานบุคคลของทศบาลตำบลบ่อพลอยใหม้ีประสทิธิภาพ
ได้คนดคีนเก่งเข้ามาทำงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน ๑ มาตรการ 

๕.  พ้ืนที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
 
๖.วิธีดำเนินการ  
  ๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตัง้โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบรุีตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  
  ๖.๒ นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
  ๖.๔ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๖.๕สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน  

๗.ระยะเวลาดำเนินการ  
  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๕)  
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๘.งบประมาณดำเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน ๑ มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๓๖ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน เร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย                  
โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน (2)  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ 

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ 
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจาณาความดคีวามชอบหรือการพิจาณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสามัญ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึง เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6. วิธดีำเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบล                    
บ่อพลอย  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย  พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลอย เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสามัญ จังหวัด
กาญจนบุรี  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2559 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (1)  
 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
ดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ 
และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ทุกปีงบประมาณ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
  ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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๒.๒.2. สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (2)  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองคลัง 
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน 

งบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
๖.๗ เผยแพรข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี 

ประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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๒.๒.2. สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (3)  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลตําบลบ่อพลอย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐  (๙) ที่กําหนดให้
เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 
   ๓ .๒  เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า งค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก าร  ส าม ารถต รวจส อบ ได้ ต าม ห ลั ก                           
ธรรมาภิบาล 
   ๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูล  การจัดซื้ อ  – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่ างๆ ของเทศบาลที่  ดํ า เนินการ                
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพั สดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๓๕ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม                     
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

 
๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  

 ๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

   ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ (1) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าท่ี 

ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ .
2552 และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการ
ไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดให้
การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ 

ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย   จำนวน  1 ครั้งต่อปี 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขต 

จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตามรูปแบบที่กำหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 
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8. งบประมาณในการดำเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิตผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล 

ตำบลบ่อพลอย จำนวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ (2) 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วย เทศบาลตําบลบ่อพลอยจึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) 
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษาอายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
   ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตําบลบ่อพลอย มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ในการให้บริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   ๖.๑ จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 

๖.๒ จัดให้มีการแสดงข้ัน ตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ 
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
   ๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 

๖.๔ จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
  ๖.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล , กองคลัง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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๒.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 

๒.3.๑. มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง      
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.ชื่อโครงการ :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
   เทศบาลตําบลบ่อพลอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ี
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มี
คุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเทศบาลตําบลบ่อพลอย ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดขึ้นได้ 

๓.๓เพื่อปรับทัศนคติ วิธีการคิดวิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 
ติดต่อขอรับบริการ 
   ๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ่อพลอย  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

 
๖. วิธีดําเนินการ 
   ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ 

โดยทั่วกัน  
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

   ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

   ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
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๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลา 
ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการ 

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
   ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
   ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 
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๒.3.2. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของ         
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1)  

๑.ชื่อโครงการ :  มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆภายในองค์กรนั้นก็เพื่อเป็น 

การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
ของความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อให้การบรหิารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังน้ัน 
การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบ่อพลอย  ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามที่กฎหมายกําหนดให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลบ่อพลอย  ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ จดัทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผูบ้ริหารปลดัเทศบาล  

หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบตัิราชการ 
   ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

 ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ/การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ 

อํานวยความสะดวกและการให้บริการของประชาชน/ บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.3.2. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของ           
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของ 

นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ 
การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่าง ๆก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้การมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รอง
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง       
ที่ด ี
   ๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

   ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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2.4การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายในหน่วยงานที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชุเกียรติบุคลากรดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสรา้งรากฐาน อันสำคญัใน 

การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตาม แนว ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  เพื่อส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสำคัญของ
การทำความดี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของ
ประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
สำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และท้องถิ่น ดังนั้น การที่ ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทำ
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  หน้าที่  เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งพระบรมราโชวาทของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและ ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีดังนี้ 
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อ ตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความ ดีนั้น ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่า
จะ ด้วยเหตุ ประการใด ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรม 4 ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอก งามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว 
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้  มั่นคงก้าวหน้าต่อไป ได้ดังประสงค์ 
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่ง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความ
ผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติและส่งผลให้ เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติ
เองทุกคนและตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง ปฏิบัติ  

จากท่ีมาและความสำคัญข้างต้น เทศบาลตำบลบ่อพลอย จึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการ ยกย่องและเชิดชู 
เกียรติ “กิจกรรมยกย่องเชิดชุเกียรติบุคลากรดีเด่น” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม   
จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สุข  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ  ราชการและให้บริการ

ประชาชน  
3.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ บุคลากร ในหน่วยงาน  
3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

4. เป้าหมายในการดำเนินการ  
4.1 เป้าหมายในการดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  
4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
  (1) เป็นข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

 (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ่อพลอย ติดต่อกัน ไม่ น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันท่ี 31  
มีนาคมของปีท่ีคัดเลือก  
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(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ ประจักษ์ และ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน  เป็นแบบอย่างที่ดีสมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย  
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่ เคย ได้รับการคัดเลือก 

เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
4.3 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การเสนอรายชื่อ

บุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น  
4.4 ผู้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
4.5 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

5. สถานทีด่ำเนินการ  
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6. วิธดีำเนินการ  
6.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
6.3 สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง พิจารณา ส่ง รายช่ือราชการ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่มี

คุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำเทศบาล เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ และ พนักงานจ้าง ในสังกัด

เทศบาลตำบลบ่อพลอย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม 
6.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย พิจารณาคัดเลือกผู้มี คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
6.7 ประกาศรายช่ือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรับในประกาศ 

เกียรติคุณ  
6.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย   

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและเชิดชู  เกียรติ มีขวัญ

และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการ  ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

10.2 บุคคลภายนอกหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่องและ เชิดชู เกียรติและเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนท่ัวไป  

10.3 เทศบาลตำบลบ่อพลอย มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคล ต้นแบบ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรยกย่องเชิดชูเกียรติ อปพร. 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
                 ด้วยปัจจุบันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  ถือเป็นกำลังหลักของภาครัฐในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับสังคม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ่อพลอย  ตลอดจนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นท่ี ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละช่วยเหลือสังคม ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการรวมพลังเพื่อแสดงศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ในการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค ์
           ๑. เพื่อสร้างความสามัคคีเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายการทำงาน 
          2 . เพื่อให้ อปพร.เกิดขวัญกำลังใจ เกิดจิตสำนึกและตระหนักในหน้าท่ีอย่างแท้จริง 

๔. เป้าหมาย 
             อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
  
๕.พ้ืนที่ดำเนินการ 
    เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6 วิธีดำเนินการ 
             1.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดำเนินการตามโครงการฝ่ายต่างๆ 
             2   กิจกรรมที่จะดำเนินการ  มีดังนี ้
         ๑ การจัดระเบียบแถว ของสมาชิก อปพร.    
         ๒ กล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิก อปพร. เนื่องในวัน อปพร.  

๓ การมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น   ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
- เป็นผู้มีระเบียบวินัยดีเด่น เช่น ด้านการแต่งกาย,ด้านการแสดงเคารพ 

,ด้านความเสียสละ  
- เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและมีประวัติผลงานดีเด่นที่เป็นรูปธรรมและเป็นท่ี 

ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 3.  เสนอขออนุมัติต่อ ผอ.ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

 7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-256๕) 

 8.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย    

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิก อปพร.   
  ๒. ศูนย์ อปพร. มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายการทำงาน 
  ๓. สมาชิก อปพร.เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาท  อำนาจ หน้าที่ ที่พึงมีต่อประชาชน ตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด 
  ๔. สมาชิก อปพร.เกิดขวัญกำลังใจ มีจิตสำนึก  ตระหนักในหน้าท่ี  และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1. ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมิน
ที่คํานึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบคุคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริตดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิง่ที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชน 
และประเทศชาติเกิดความตะหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น เทศบาลตําบลบ่อพลอย  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
   ๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือปฏิบัติ 

๓.๓ เพือ่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส่ มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
   ๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติของส่วนราชการทุกส่วนราชการระหว่างราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
   ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ 

อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเครง่ครัดและมปีระสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กร
อิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิ นกิจการ
ต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 
   ดังนั้น เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงได้จัดทํามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อ 
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค ์
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ่อพลอยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธดํีาเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

   - การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานัก/ทุกกอง ของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตําบลบ่อพลอยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บ่อพลอยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3. ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ (1)  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาลตําบลบ่อพลอยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่ 
ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
   ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตําบลบ่อพลอยขึ้นเพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
   ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   ๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยโปร่งใส     

๖.๓ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบ่อพลอยให ้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ 
ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบล             
บ่อพลอย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง 
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2.5.3. ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ (2)  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ่อพลอยทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็
ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผน่ดินที่มธีรรมาภิบาลและการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครฐั เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเทศบาลตําบลบ่อพลอยจึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี 
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ่อพลอยว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ่อพลอย ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส 
เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 
   ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
   ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง 
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้า ภายใน ๕ วัน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่ วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

1 โครงการ  : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ่อพลอย” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งไดร้วบรวมไว้ โดยจัดเป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบ่อพลอย  ให้บริการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ่อพลอย ช้ัน ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ 
สํานักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
   ๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ มีการจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

   ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
   ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
   ๖.๔ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
   ๖.๕ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
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3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุการ
คำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา๙ กําหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ ดังน้ัน เทศบาลตําบลบ่อพลอยจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ 
เทศบาลตําบลบ่อพลอย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 

   ๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 - แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ่อพลอย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่แผนงาน 
โครงการและอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบ่อพลอยจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ข อง
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ่อพลอย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
   ๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาล 

๖. วิธีดําเนินการ 
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

 - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ่อพลอย 
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลบ่อพลอย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้ 

 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 

   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเปน็อยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรม “จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอยเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้านายให้มีการบรกิาร 

ประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอยา่งสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคญัดังนั้นเพื่อให้
การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างและตอบสนองความต้องการของประชาชนเทศบาลตำบลบ่อพลอยจึงมีการจัดตั้งศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓.วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อรับทราบปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 ๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สำนักงานทศบาลตำบลบ่อพลอย 
 ๓.๓ เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อพลอยกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มสี่วนได้เสียที่ 

เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัตริาชการตอ้งสามารถให้บริการได้อย่างมีคณุภาพสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผูร้ับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
ใดๆที่อาจจะเกดิขึ้นตามมาได้  

๕.วิธีดำเนินการ  
  ๕.๑ จดัทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  ๕.๓ ช่องทางการร้องเรียนใหบ้ริการในวันเวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดงันี้ 
   ๕.๓.๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบอ่พลอย 
   ๕.๓.๒ ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐๓๔-581020 
   ๕.๓.๓ ทางเว็บไซต์ www.borploy.go.th 
   ๕.๓.๔ กล่องรับความคิดเห็นตดิตัง้ไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชน  
   ๕.๓.๕ ผา่น facebookเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
   ๕.๓.6 ทางไปรษณีย์ถึง เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบรุี  
          ๕.๔ นำเรื่องเสนอคณะผู้บรหิารพจิารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา  
  ๕.๕แจ้งผลการปฏิบตัิงานให้ผูร้้องทราบ 
๖.วิธีดำเนินการ 
  1. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบศูนย์  
  2. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  3. แจ้งดำเนินการใส่ที่เกี่ยวข้อง     
  4. แจ้งผู้บรหิารทราบ 
 
7 ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลดั เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ มสีถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มสีว่นร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
  10.๒ สามารถดำเนินการแก้ไขปรงัปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผูร้อ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.๒.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 

๒. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตําบลบ่อพลอยเป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้าน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันท่ัวถึงเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
 - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการเทศบาลตําบลบ่อพลอย  
 - ผ่านเว็บไซตเ์ทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   สํานักปลดัเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รบัทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง 

ร้องเรียน 
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๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลาและผล
การดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนา้ที่ราชการทุกครั้ง 

จะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อำนาจโดยการเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบัทราบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ถูกต้องและ
ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อดำเนนิการตามขั้นตอนเริม่การร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรบัทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจรติ  
  ๓.๒ เพื่อให้เกดิการปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพื่อใหผู้้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์และส่งเสรมิภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ  

๔. เป้าหมายการดำเนินการ  
ผู้ร้องเรยีนร้องทุกข์ทุกราย  

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทำการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลดั เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถกูต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมทุกฝา่ย 
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานดา้นการร้องเรยีนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ (1)   

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(แก้ไข
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องค์กรจดัทําแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มอีงค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 
   ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตําบลบ่อพลอยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองค์กรจัดทําแผน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลบ่อพลอย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย ข้ึน  

 ๓. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตําบลบ่อพลอย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคดิเห็นในการจัดทํารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลบ่อพลอย ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลตําบลบ่อพลอย  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอยกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจรติ 

๔. เป้าหมาย 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย   

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
   ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย บางตําแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมา
ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอยแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ สํานกัปลัดเทศบาล  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลบ่อพลอย   

เพื่อเป็นองค์กรในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและร่างแผนการดําเนินงานเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลบ่อพลอยตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ่อพลอย ด้วยความถกูต้องโปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคญัในการต่อต้านการทุจริต 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๖๔ 
 

๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ (2)   

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๙)  และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒ มาตรา ๑๖ 
(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามหนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดำเนินงาน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเตมิ  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวเทศบาลตำบล             
บ่อพลอย จึงได้จดัทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้    

๓.  วัตถุประสงค์  
  ๓.๑เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง การแก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว  
  ๓.๒เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อ
พลอย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในการจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว   
  ๓.๓  เพื่อประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าวให้ประชาชนท่ัวไปไดร้ับทราบ   

๔.  เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
ผู้นำชุมชน  กรรมการชุมชน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสังเคราะห์  เยาวชน  
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  ผู้สูงอายุทุกคน  เจ้าของร้านค้า กลุ่มบุคคลอื่นๆ  ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือน 

๕.  พ้ืนที่ดำเนินการ  
  เทศบาลตำบลบ่อพลอย 
 
6. วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                             

               ขั้นตอน/กิจกรรม 
               ๑. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการจากนายกเทศมนตรี  
               ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ  
               ๓. ประสานงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                   - จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
               ๔.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการฯ 

          ๕.  ดำเนินงานโครงการฯ (ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล) 
๕.๑ ประชุมประชาคมชุมชน  

                   ๕.๒ ประชุมประชาคมชุมชนตำบล 
                   ๕.๓ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
                   ๕.๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
                   ๕.๕ ประกาศใช้แผนฯ     
                  ๕.๖ การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนดังกลา่ว 
                       ๕.๗ ประชาสมัพันธ์แผนฯ 

๖.  ดำเนินการติดตามและประเมนิผลพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 
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๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘.  งบประมาณ   
๓๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถเป็นกรอบในการจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  ๑๐.๒เทศบาลมีแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิความคุม้ค่า 
  ๑๐.๓ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต  หน้า ๖๖ 
 

3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบัติงาน  (1)  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กําหนดให้มีองค์กร
และโครงสร้างขององค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตําบลบ่อพลอย
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบล
บ่อพลอย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สํานักปลัดเทศบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตําบลบ่อพลอย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลบ่อพลอย  ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด และงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมายถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

๔. เป้าหมาย 
   คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดําเนินการ 
   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ตําแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอยบางตำแหน่ง ในปัจจุบนั                    

จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าว
มาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอยแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กําหนด 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตาํบลบ่อพลอย มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ่อพลอย เป็น
องค์กรในการการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจรติ 
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3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบัติงาน  (2)  

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลตำบลบ่อพลอยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏบิัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบตัิราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไมต่ลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบอ่พลอย เพื่อนำผลทีไ่ด้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยตุกิารดำเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลบ่อพลอยต่อไป 

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตำบลบ่อพลอยจึงได้จดัทำโครงการการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลบ่อพลอยเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่ง
จะส่งเสริมใหเ้ทศบาลตำบลบ่อพลอยมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏบิัติงานและการอำนวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีและให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายกำหนด 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ  

 ๓.๒ เพื่อให้เกดิกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 
ของเทศบาลตำบลบ่อพลอยและเป็นการเฝา้ระวังการทุจริตในการบริหารจดัการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
  ๓.๓ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๔ เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๖. วิธีดำเนินการ  
  ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
  ๖.2 จดัทำประกาศประชาสัมพันธก์ารดำเนินโครงการ  
  ๖.3 จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย (ตามหนังสือสั่งการที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ลงวันท่ี ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จำนวน ๗ คน
ประกอบด้วย 
  (๑)ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน   ๒ คน  
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย   ๒ คน  
  (๗) ผู้ทรงคุณวุฒ ิ      ๒ คน 
  (๔) ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕)หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑) ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอยตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
  ๒)ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการ
ประเมินใหเ้ทศบาลตำบลบ่อพลอยทราบเพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยตุิ
การดำเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
  ๓) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
สำหรับผลการปฏบิัติราชการประจำปี  
  ๔) ดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่เทศบาลตำบลบ่อพลอยมอบหมาย  
  ๖.๕ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ๖.๖ การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
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  ๖.๗ การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน  
  ๖.๘ จดัทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลบ่อ
พลอยพร้อมตัวซีวดั  
  ๖.๙ การติดตามและประเมินผล  
  ๖.๑๐ การจดัทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ ปรับปรงุ
ดำเนินการแกไ้ขต่อไป  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 -๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลดัเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑o.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลการปฏิบตัิราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4.๑ การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน  
 

 ๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นสวนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏบิัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำ
อย่างเป็นขัน้ตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดโดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอยเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓.วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพื่อจดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ.๒๕๔๔  
  ๓.๒เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชือ่ถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  ๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบยีบข้อบังคับคำสั่งมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด  
  ๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  ๓.๕เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพยส์ินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอยทุกหน่วยงาน  

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

๖.วิธีการดำเนินการ  
๖.๑ จดัทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ 
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องทีต่รวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจ  
  ๖.๓ ตรวจสอบการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงนิการพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานดา้นอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบยีบข้อบังคับคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  
  ๖.๔ สอบทานระบบการปฏบิัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบยีบข้อบังคับ ข้อบังคับคำสั่งที่ทางราชการ
กำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบตัิงานท่ีตรงตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 -๒๕๖๕) 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลดั เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น

 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มคา่ ประหยดั  
 ๑๐.๔ ลูกหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดนิค้างชำระลดน้อยลง  
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน (1)  

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนรายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคมุภายในท่ีได้กาํหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินอย่างน้อยปลีะครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคมุภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิกําหนด เป็นประจําทุกป ี

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 
   ๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคมุภายในให้นายกเทศมนตรีตาํบลบ่อพลอยทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ กําหนด 
   ๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
   ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับองค์กร 

 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
   ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกสว่นราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

๖.๔ คณะกรรมการตดิตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาํเนินการประเมิน 
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
   ๖.๕ คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดังองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจดัทํา
รายงานการควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 –๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
   ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปอ้งกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏบิัติงาน 
   ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน (2)  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔ 
กําหนดให้เทศบาลตําบล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือ
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพื่อใหส้่วนราชการทีร่ับผดิชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสีย่ง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
   ๓.๒ เพื่อให้มีการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรงุหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รบัผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
   ๓.๓ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   สํานักงานเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
   ๖.๑ ประธานคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ่อพลอย(ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยงในส่วน
ที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
   ๖.๒ หัวหนา้ส่วนราชการของเทศบาลตําบลบ่อพลอย นําแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.๓) 
ไปดําเนินการบรหิารจดัการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
   ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลบอ่พลอย รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบล                   
บ่อพลอย  

๖.๔ คณะกรรมการตดิตามผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ่อพลอยประชุมพจิารณาและประเมินผลการ 
ควบคุมและบริหารจัดการความเสีย่งของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อไป 
   ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
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   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมกีารนําแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในไปดําเนินการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง 
   ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
   ๑๐.๓ มีการรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด  
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติัหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ

ดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง โอนย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน การย้าย  

๒. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงได้กําหนดมาตรการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบ่อพลอย เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อเป็นการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้งการโอน ย้าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การดําเนินการด้านการบรหิารงานบุคคล 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตาํบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินการ 
   เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - มีการติดประกาศประชาสมัพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตัง้ เทศบาลตําบลบ่อพลอย จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีรับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)การเลื่อนระดับ/เลือ่นตําแหน่ง 
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
   - มีขั้นตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดบั/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตาํบลสามง่ามจะออกคําสั่ง 
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑห์รือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บคุลากร
ทราบ 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมลูมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่นข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอตุสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัตตินเหมาะสม และข้อมลูการลา เป็น
ต้น 
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 

 - นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมตคิณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานการเจ้าหน้าท่ี สาํนักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   มีการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ของเทศบาลตําบลบอ่พลอย และมีแนวทางในการปฏบิัติงานอย่างชัดเจน 
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4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ 

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่
เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน 
การทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน  จากหน่วยงานไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อให้เกดิความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่และเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

การทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร เปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอย  

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ่อพลอย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจั ดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ  และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ 

รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตําบลบ่อพลอยจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนโดยการ
กําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างจากตัวแทนชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไก
ในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจ้างของเทศบาลทุกข้ันตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รบัข้อมูลข่าวสารและแสดงความคดิเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วมหรอืการบริหารราชการใน
ระบบเปดิจากการปฏิบัตจิริงส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึนเพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสูญการบรหิารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคญั 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนใหต้ัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจ้างของ 

เทศบาลตาํบลบ่อพลอย 
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบ่อพลอยใหเ้กิดการพัฒนา 

ได้อย่างคุ้มคา่ 

๔. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบ่อพลอย 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
เทศบาลตาํบลบ่อพลอย  

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ คดัเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

จัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๒ จดัทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดขุอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดใหม้ีการแต่งตั้งให้มผีู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการแต่เทศบาลตําบลบ่อพลอยให้ความสําคญัในการมตีัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จดัประชุมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจดัซือ้จัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่และ 
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอยา่งละเอียดและถูกต้อง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๑๐. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจดัจ้างของเทศบาลตําบลบ่อพลอย  มีความโปร่งใสโดยมีตวัแทนประชาชนร่วม 

ตรวจสอบและไม่เกดิปัญหาการทจุริตคอรร์ัปชัน 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่ 

4.3.1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน  เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนำระบบมาตรฐาน
ในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้และ
พัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546พระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิด
ว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการ
สมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการ
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อยา่งกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรูใ้นด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้อง  

รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4. ต้องมีการส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสยัทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ  

เพื่อให้ขา้ราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มคีวามสามารถในการปฏิบัตหิน้าท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุและมีคณุธรรม 

5. ต้องมีการสร้างความมสี่วนร่วมในหมู่ข้าราชการใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ 
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัตริาชการร่วมกันให้เกดิประสิทธิภาพ”ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล กำหนดให้
ข้าราชการมีคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน  และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลอย  ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคญัของการพัฒนาบุคลกร  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
                        3.1  เพื่อปรบัเปลี่ยนวิธีคดิ  วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                        3.2 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย 
                                    - เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
                                    -เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
                                    -เกิดความมีประสิทธิภาพ 
                                    -เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบตัิงาน 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน และ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.4 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในการทำงาน 

3.5 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการทำงาน 
3.6  เพื่อให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการทำงานของคณะผู้บริหาร 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
    คณะผู้บรหิาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย, 

                           4.1  การทำงานเป็นทีม    คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน 
                           4.2  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. พ้ืนที่ดำเนินการ  
ทั้งในเทศบาลตำบลบ่อพลอยและสถานท่ีจัดฝึกอบรม   

6. วิธีการดำเนินการ 
                       ๖.๑ งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝกึอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลบอ่พลอยและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมลูในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสมัมนาแล้วแต่กรณี 

 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนนิการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี 
   ๖.๓ แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผา่นการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภาฯ 

๖.๔ งานการเจ้าหน้าท่ีดําเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝกึอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ 
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีทราบ 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

 8.งบประมาณ 
  200,000.- บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

 
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                        10.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                        10.2 บุคลากรของเทศบาลตำบลบ่อพลอยทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย   

- เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน 
- เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ 
- เกิดความมีประสิทธิภาพ 
- เกิดความคุม้ค่าในการปฏิบัติงาน 

10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
10.4 บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบยีบ 

กฎหมายที่เกีย่วข้องและนำมาปรบัใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
10.5 บุคลากรมีความเข้าใจของการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักธรรมมาภิบาล                             

มาใช้ในการทำงาน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
10.6 บุคลากรมคีวามเข้าใจในนโยบายการทำงานของผู้บรหิารและเกิดความร่วมมือต่อกันใน การทำงาน 

ระหว่าง ผู้บริหาร  สมาชิกเทสบาลตำบลบ่อพลอย  พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง 
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4.3.2. ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธกีาร
ที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญที่
ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
นอกจากจะทําให้เทศบาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร 
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสและลดการทุจริต 

เทศบาลตําบลบ่อพลอย จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได้ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

   ๓.๒ เพื่อให้เกดิความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   เทศบาลตาํบลบ่อพลอย 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
    ๖.๑ จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 

 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ 
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบญัญตัิประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานกิจการสภา สํานักงานปลดั เทศบาลตําบลบ่อพลอย  

๑๐. ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๑๐.๒ การปฏิบัติงานตา่งๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน การทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ 

พวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศลีธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมหีนา้ที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนส์่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำาคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
และสอดคล้องกับเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคณุภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
สนับสนุนใหภ้าคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน เปน็คณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน ของ อปท. 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลดั  เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ 
คอร์รัปชันได ้

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ 
เทศบาล 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กำหนดให้เทศบาลมีภารกิจ 

หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูอง
กันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจรญิรุ่งเรือง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป ในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น 
จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อพลอย ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา                    
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลอย 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างแกนนำแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชนข์องท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกดิจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจรติ 
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

5. สถานที่ดำเนินการ 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ่อพลอย  

6. วิธีดำเนินงาน 
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน 

การทุจริตเทศบาลตำบลบ่อพลอย  
2. จัดทำฐานข้อมลูบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียงโดย 

การลงทะเบยีนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ไดร้ับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบรหิารราชการของเทศบาลตำบลบ่อพลอย                 

ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจรติ 
5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกนัระหว่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารว่มเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลดั  เทศบาลตำบลบ่อพลอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกบัปัญหาการทุจริต 
3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบ่อพลอย 

 
 


