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คำนำ 
 

  ตามที่ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์ เงินได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต             
ปี (พ.ศ. 2562-2564) ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกับดูแลองค์กรที่ดีและ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

  และในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มี
มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3      
(พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน
และให้สองคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

   เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จึงได้ขยายกรอบแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตปี (พ.ศ. 2562 -2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน่า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทุจรติในองค์กร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใน เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่   
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ 
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งข้ึนเซ่นเดียวกัน 

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากซ่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตที่เกดิจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประซาสัมพันธ์ใหป้ระซาซนทราบ ๖) สภาพหรือ
ลักษณะปญัหาของการทจุริตที่เกดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม        

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีซ่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหน่ึงที่ทำให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน  
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม   
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเซิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประซาซน ขาด 
กลไก         การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของ บุคคลเหล่านี ้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห้วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่           
การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม'เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง   



 
 

ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาซ่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่'ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต      
การยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ   
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลำดับต้น ๆ ที่ชัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนห้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเซิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ 
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และส่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ 
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปญัหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการบ้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประซาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตังองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการบ้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการ
ทุจริตคอรัปซันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้น
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 



 
 

พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประซาซนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประซาซน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ฃองซาติและประซาซนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งซาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัซนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประซาซนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิซอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเซิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเซิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัซนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕62-๒๕๖4) สำหรับปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยะยะที่3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สองคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างขัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแห้จริง เทศบาลตำบลศรีโพธิ์งินจึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 ขึ้นมา 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดขอบในผลประโยชน์ฃองสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง          

ข้าราซการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินรวมถึงประซาซนในห้องถ่ิน 
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี (Good Governance) 
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s audit) 

ของภาคประซาซนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล

ตำบลศรีโพธิ์เงิน 

๔. เป้าหมาย 



 
 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  รวมถึง    
ประซาซนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประซาซน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน               
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน    
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินรวมถึง ประซา

ซนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใชใ้นการทำงานและชีวิตประจำวัน 

๒) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประซาซนมสี่วนร่วมตั้งแตร่่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงรว่มตรวจสอบในฐานะพลเมอืงที่ 
มีจิตสำนึกรักท้องถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครอืข่ายภาคประซาซนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจรติ  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มคีวามเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทจุรติ 

1.1 การสร้างจติสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 
 

10,000  

1.2 สรา้งจิตสำนึกและความ
ตระหนักแกป่ระชาซนทกุภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการสรา้งจติสำนึกและความตระหนัก
ในการต่อตา้นการทุจริต 
 

0 
 
 

 

1.3 การสร้างจติสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการปลูกฝังความซื่อสัตย ์สุจรติ โตไป
ไม่โกง สำหรับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 

0 
 

 

รวม  10,000  
 
 
 
 



 
 

 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหารราชการเพือ่
ป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้
มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

0  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจรติของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  
 

0 
 

 

 

 2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าทีใ่ห้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3..1 การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

0 
 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการพนักงานดีเด่น 
 

0 
 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทจุรติ 

2.5.1 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 จดัทำคู่มือเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน กล่าวหา   
บุคลกรในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

0 
0 
 

 

 รวม  0  
 



 
 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การจดัให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของเทศบาล
ตำบลศรีโพธิ์เงิน 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3.2.1 การประชุมประชาคม 
 

0 
 
 
 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. 

3.3.1การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

0 
 
 

 

 รวม  0  
 
 
 



 
 

 
 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสริมสร้างและปรบัปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน 

4.1.1 (1) การจดัทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ี
4.1.2 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

0 
 

0 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

4.2.1 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จา่ยเงินของ อปท. 
 

0 
 
 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถ่ิน 
 

10,000 
 
 
 

 

 รวม  10,000  
รวมทั้งสิ้น  20,000  

 
 

 



 
 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถ่ินให้เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านสมรรถนะ  
การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน    ทุกตำแหน่งมี
ความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง 

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ เทศบาลตำบลศรี
โพธิ์เงินจึงดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้มีความรู้ในทุกๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำ
ความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลังมีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดี
ต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กรอย่างเต็มที่และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อม
ทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดประสบการณ์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร      จำนวน  5 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล     จำนวน          12 คน 
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนกังานคร ู จำนวน           17 คน 

 รวม     จำนวน           34 คน 
 
 



 
 

 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ในการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

5. วิธีดำเนินการ 
5.๑ เขียนโครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่การพัฒนาคุณภาพชวีิต”เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
โครงการ 
5.2 จดัฝึกอบรมตามโครงการฯ 

 5.3 ประเมินความรูก้่อนและหลังการฝึกอบรม 
 5.๔ ประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม 
 5.๕ รายงานสรุปผลการอบรมให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 งบประมาณปี 2565 จำนวน 1 วัน   

7. งบประมาณในการดำเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังนี้ 
 รายละเอียดดังนี ้

๑. ค่าจ้างเหมาจดัทำป้ายโครงการ (1*2 เมตร)   เป็นเงิน  250    บาท 
๒. ค่าอาหารวา่งวันอบรม (25บ.*34 คน*2มื้อ)  เป็นเงิน  850    บาท 
๓. ค่าวิทยากร (600 บ.*3 ซม.)    เป็นเงิน  1,800  บาท 
๔. ค่าสถานที่ฝึกอบรม      เป็นเงิน  1,000  บาท 
๕. ค่าวัสดอุุปกรณ์ในการฝึกอบรม    เป็นเงิน   6,100  บาท 

            รวมเป็นเงิน           10,000        บาท 
** หมายเหตุ ***  ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได้     

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน   อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ มีความรู้            
ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 



 
 

 9.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับความรู้         
ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
 
 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทจุริต 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ .ศ. 2560 – 
2564) ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ รับรู้ สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
 2.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 



 
 

  
 
 
 

 

1.3 จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 โครงการปลูกฝังความซื่อสัตย ์สุจรติ โตไปไม่โกง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

1.  ชื่อโครงการ โครงการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต โตไปไม่โกง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
2.   หลักการและเหตุผล 
  ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความประพฤติที่ซื่อตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ 
ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ 
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องคน
ที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกต้องในการดำเนินชีวิต ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด คนมีศีลธรรมหรือมี
มนุษยธรรม ที่สามารถเรียกได้ว่า เป็นอารยชน จะมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความซื่อสัตย์ การ
จัดการศึกษาเพื่อให้ความซื่อสัตย์สุจริตเจริญงอกงามขึ้นในตัวเด็กๆ จนเป็นผู้ที่พูดจริง ทำจริง จริงใจ มีความ
พร้อมทางความประพฤติ กระบวนการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก ประกอบด้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์งานศิลปะและงานหัตถกรรมต่างๆ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การร้องเพลงที่มี
เน้ือหาส่งเสริมคุณธรรม การเล่นอย่างมีแบบแผนกติกา เช่น การเล่นกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม การปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน ที่เด็กๆจะต้องช่วยเหลือตนเองและดูแลผู้อื่น การให้บริการครูอาจารย์และผู้ใหญ่ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เช่น การเล่านิทานที่มีเนื้อหาสอดแทรกคติธรรม การแสดงบทบาทสมมติ รวมถึงการล้อมวง
สนทนาพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งครูสามารถนำมาเป็นตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาใน
การเรียน รู้และการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านการฝึกวิเคราะห์จำแนกคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมให้กับเด็ก 
กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะควบคุมความประพฤติของตนเอง ขณะอยู่กับผู้อื่น เกิดการ
ฝึกฝนวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่น การดูแลรักษาสิ่งของต่างๆ ที่เป็นทั้งเครื่องใช้ของตนเองและของส่วนรวม ไม่
ล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อื่น แต่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ลักขโมย ไม่
เอารัดเอาเปรียบ ไม่ละโมบ ไม่คิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้ คิดเสียสละ พูดจาสุภาพ ถูกกาลเทศะ มีความ
รับผิดชอบ รักษากฎ กติกา มารยาท ทำแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (6) ส่งเสริม  การฝึก  และการ
ประกอบอาชีพ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 
50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

ดังนั้นเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจึงตระหนัก
และได้ให้ความสำคัญของเด็กเล็กซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติ จึงได้จัดโครงการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต โต
ไปไม่โกง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปลูกฝังในเรื่องของ



 
 

ความซื่อสัตย์ สุจริต และเมื่อเติบใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญและอนาคตที่ดีของชาติ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  โตไปไม่โกง ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.2 เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตระหนักและรู้ถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์  สุจริต            
โตไปไม่โกง 
 3.2 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก 
 
4. เป้าหมายโครงการ 
 4.1 เป้าหมายการดำเนินงาน  เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์ เงิน  อ.ป่าแดด              
จ.เชียงราย 
  
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำทุกปีงบประมาณ 2565 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
 
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 7.1 จัดทำโครงการและหลักสูตร และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2 ดำเนินงานตามโครงการ  สรุปผล ประเมินผล  รายงานผลการดำเนินงาน 
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 8.1 เชิงคุณภาพ  เด็กเล็กสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจความหมายของความซื่อสัตย์ สุจริตได้  
 8.2 เชิงปริมาณ  ร้อยละ 80 ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 
9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
 
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 11.1 มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 



 
 

 11.2 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม  สุจริต  มีภูมิกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 11.3 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ 

 
2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 

2.1.1นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธ์ิเงิน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่ง

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต       
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ



 
 

ประชาชน ผู้บริหารจึงได้มีนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม  
2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย 
 1. ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน   
 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพือ่ป้องกันการทุจริตและตา้นการทุจรติ  
 2. ประกาศเผยแพร่ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 
 3. แจ้งพนักงานเทศบาลฯถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทจุรติของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางาน ขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน 



 
 

การพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชดัเจน และมีมาตรการในการทำงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองคก์ร ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการทำงานได้ จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจรติของ
เทศบาลตำบล    ศรีโพธิเ์งิน 
 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินให้
ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ 
 2. เพื่อให้การดำเนินงานตามภาระกิจต่างๆของหน่วยงาน  มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้ประชาชนได้รับทราบ 
 3.  แจ้งบุคลากรในองคก์รรับทราบถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



 
 

2.3.1การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น     
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่น
ใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 



 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราช การแทนหรือ           
การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 โครงการพนักงานดีเด่น 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพนักงานดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกจิแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกตอ้งชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจติสำนึกของผู้คนจนเกิดความผดิเพีย้นไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทจุรติทุกระดับ ทุกภาคส่วน  ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นคนดี รับผิดชอบงาน ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซื่อสัตย์ สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม 

 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้จดัทำโครงการพนักงานดีเด่นข้ึน เพื่อสร้างขวญัและกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับพนักงาน เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตพินักงานที่ประพฤตตินตัง้ใจทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มี
คุณธรรม จริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสรา้งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพนักงาน เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานที่
ประพฤติตนตั้งใจทำงาน มีความซื่อสตัย์ สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม  



 
 

 2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย ์สุจรติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในเทศบาลตำบลศรโีพธิ์เงินประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อย
กว่า 1 คน/ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดให้มีการประเมินผลพนักงานดีเด่นโดยมกีารคัดเลือกพนักงานในแตล่ะส่วนราชการในเทศบาล
ตำบลศรีโพธิ์เงินซ่ึงกำหนดห้วงระยะเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ปลายเดือนพฤษภาคม และ ปลายเดือนสงิหาคม 

2. เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการคดัเลือกพนักงานดีเด่นของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินเพื่อพิจารณา 

3. จัดให้มีการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

4. ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นและมอบเกียรติบัตร 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน   อำเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์รับ 

 1. จำนวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติ 

 2. บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สจุรติ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 



 
 

2.5.1 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กลา่วหาบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 
1. ช่ือโครงการ : “จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพื่อมีมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างรวดเรว็ โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ  

 
4. เป้าหมาย 
 คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. นิติกรดำเนินการจัดทำคู่มือฯ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. เผยแพร่ คู่มือฯ ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. แจ้งเวียนให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับทราบ  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีกระบวนการกำกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 



 
 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 
1. ช่ือโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงต้อง
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงานดังนี้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์



 
 

ข้อมูลข่าวสาร เวปไซด์ เฟสบุคของเทศบาลเป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบกับ ตัวชี้วัด
ต่างๆตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ แก่ประชาชนและพนักงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับทราบข้อมูลต่างๆที่เทศบาลได้ดำเนินการตามภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ และได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้ดำเนินการตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ 
ให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองรับผิดชอบ ตามช่องทาง ในสื่อต่างๆ             
ของหน่วยงานดังนี้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เวปไซด์ เฟสบุคของเทศบาลเป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
 2. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 การประชุมประชาคม 

 
1. ช่ือโครงการ : การประชุมประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือขา่ยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ



 
 

คิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนรว่มในการรบัรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดาเนินงาน 
ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วยการจัดทำโครงการจดัเวที
ประชาคมขึ้น เพื่อจะไดม้ีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการทีจ่ะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชุน   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชนหรือเข้าร่วมประชุมประชาคมในหมู่บ้าน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดเวทีประชาคมหรือเข้าร่วมประชุมประชาคมในหมู่บ้าน  
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  
 3. ดำเนินการตามข้ันตอน ระเบียบ หนังสือสั่งการ  เสนอผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 2. มีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา/เทศบัญญัติ/ปัญหาความต้องการต่างๆเพื่อมาปรับปรุงการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  

 



 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

1. ช่ือโครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจึงได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. กำหนดกรอบ แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรโีพธิเ์งิน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯตามกรอบ แนวทางที่ได้กำหนดไว้ของปีงบประมาณ 
3. รายงานผลการประเมินต่อนายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงินทราบ 



 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกำหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 3. ประชาชนร่วมประเมิน ตรวจสอบ แนะนำ แนวทางแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 4 การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
4.1.1 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

 
1. ช่ือโครงการ : การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม



 
 

มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

 3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลทีด่ี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือ 
การทจุรติ และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจดัสรร การใช้
ทรัพยากรของ 

องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคญั เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3. เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและ 
ป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเรจ็ของ
งาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 



 
 

และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจรติ รวมทั้งเพื่อ
เพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 

 

 

 

 

 

4.1.2 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
1. ช่ือโครงการ : การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ



 
 

หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

6. วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



 
 

 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนนิการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ที่เสร็จ       ตามกำหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
  
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง



 
 

ส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ เทศบาลตำบล
ศรีโพธิ์เงิน     จึงได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินของเทศบาล
ตำบลศรีโพธิ์เงิน  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบล      
ศรีโพธิ์เงินต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลังเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 



 
 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดความโปร่งใส  
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิน่ 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นการบริหารงานของเทศบาลตำบล จึงต้องอาศัยทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่มี
คุณภาพเข้ามาดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การพัฒนาและเพื่อศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นจึง
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม นำไปปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายของรัฐบาล ระเบียบ
กฎหมาย และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร
และตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนถึงเพิ่มพูนความรู้ ด้านกฎหมาย และ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เก็บเกี่ยว
ความรู้ในการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ตามอำนาจหน้าที่ระเบียบกฎหมาย และเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถ
นำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตรับมือกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยไว้ อาศัยอำนาจตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดแนวทางการปฏิบัติของ
ส่วนราชการซึ่งในมาตรา 52 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา และตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๙๒.๔/ว๒๙๒๙ ลงวันที่         
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ (ในโครงการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 

3. วัตถุประสงค์ 



 
 

 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่    
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีความรู้เรื่องกฎหมาย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุข         
ของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร      จำนวน  5 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล     จำนวน          12 คน 
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/พนักงานครู   จำนวน           18 คน 

 รวม     จำนวน           35 คน 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้เรื่องกฎหมายหลักธรรมาภิบาลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ทั้งการอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ระเบียบกฎหมายตลอดจนถึงนำหลักและ
แนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
5.๑ เขียนโครงการ “พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการ 

 5.2 จดัฝึกอบรมตามโครงการ 
 5.๒ ประเมินความรูก้่อนและหลังการฝึกอบรม 
 5.๓ ศึกษาดูงาน นอกสถานที ่
 5.๔ ประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม 
 5.๕ รายงานสรุปผลการอบรมให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 วัน 
 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖5   สำนักปลัดเทศบาล แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่น ที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 
 

 
 รายละเอียดดังนี ้

๑. ค่าจ้างเหมาจดัทำป้ายโครงการ (1*2 เมตร)   เป็นเงิน  360    บาท 
๒. ค่าอาหารวา่งวันอบรม (25บ.*35 คน*2มื้อ)  เป็นเงิน  1,750    บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวัน(80 บ.*35คน*1มื่อ)   เป็นเงิน  2,800  บาท 
๔. ค่าวิทยากร (600บ.*6ซม.)    เป็นเงิน  3,600  บาท 
๕. ค่าวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ    เป็นเงิน   1,665  บาท 

            รวมเป็นเงิน           10,000       บาท 
** หมายเหตุ ***  ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได้     

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน   อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  มี
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 9.2 ผู้ปฏิบัติงานในองคก์ร มีความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


