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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
พ.ศ.2566 – 2570 ของเทศบาลต าบลบา้นกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารใช้ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันส าหรบัคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ินและไม่ท า
ให้คนในท้องถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งจะเป็น
กลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง และการ
จัดท าแผนปฏิบัติด้านป้องกันการทุจริตยังเป็นข้อเสนอการบริหารงานด้านคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส 
ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561-2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นหนึ่งใน
ตัวช้ีวัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี ้
  มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมทุจริต  
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        เพื่อให้เทศบาลได้ยึดหรอืมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลบา้นกลาง และเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละขยายผลหรือขยาย
เครือข่ายความร่วมมือต่อไปหรืออีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ได้ทราบถึงแนวคิด มีทัศนคติ มีมุมมองต่อการพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องบริการประชาชน เน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและสอดคล้องกับนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางในการพัฒนาด้านการป้องกันการทุจริต 
คือ “จะแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ี
ช่วยป้องกันและการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคม ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ” 
         คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติของเทศบาลต าบลบ้านกลาง
จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการบริหารด้วยความสุจริตและจะ
เป็นประโยชน์มีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลางแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์ชาติ และบริหารงานด้วยคุณธรรม ความซื่อตรง 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ เอื้อประโยชน์สุขให้กับประชาชนใน
ต าบลบ้านกลาง และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต่อไป 
                     
                              ส านักปลัดเทศบาล 
                 เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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สารบัญ 
 
ส่วนท่ี 1 บทน า                                                       หน้า 
 องค์ประกอบ: ประกอบด้วย 
 - กรอบการจัดท าแผน         6 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  8 
 - การก าหนดความเสี่ยง        9 
 - แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านกลาง     12 
 - หลักการและเหตุผล                   17 
 - วัตถุประสงค์          19 
 - ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาล  20 
 - การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน       21 
 
ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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 - แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม   23 
   และความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  
    
  
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 องค์ประกอบ: ประกอบด้วย 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ        28 
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เพือ่ยกระดบัคณุธรรมคณุธรรมและความโปร่งใส 

พ.ศ.2566 – 2570 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพนู                                                      

........................................................ 
 
  กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง
สามประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ใน
ท้องถ่ิน และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตระหนึกถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถ่ิน กฎหมายทั้งสามฉบับจึงได้มีบทบัญญัติก าซับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 

  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2548 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้น้ัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติราชการตามแต่ภารกิจ
ต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการ
ได้ทุกขั้นตอนมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบ โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของแระเทศไทยตามรฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน 
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 จากอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการ
ป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
คุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี ้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการป้องกัน      
การทุจริตในการบริหารจัดการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการให้มีคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส ประกอบกับเทศบาล
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในด้านการเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการปองกันการ
ทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้มีความสอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmant : ITA) 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 
 

มิติที่ 1 
การสร้างวัฒนธรรม

สุจริต 

มิติที่ 2 
การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 

มิติที่ 3 
การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

 

มิติท่ี 4 
การยกระดับกลไกการ

ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ินได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ี ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การ กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน แต่ในทาง ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การ ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน  
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 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  มาตรการป้องกันการทุจรติสามารถจะช่วยลดความเสีย่งที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น การ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะช่วย ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรของ องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่ น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐไม่ให้ท าการทุจริต 
 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
 โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ 
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงใน
ช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 
 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากความเสีย่งนั้น โดย
สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 

 
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

 

โอกาสเกิดการทุจริต 
5 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตมากกว่า 4 ครั้งต่อป ี
3 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 

 
เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 

 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท 
4 ความเสียหายตัง้แต่ 500,001 – 1,000,000 บาท 
3 ความเสียหายตัง้แต่ 100,001 – 500,000 บาท 
2 ความเสียหายตัง้แต่ 50,000 – 100,000 บาท 
1 ความเสียหายนอ้ยกว่า 50,000 บาท 
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เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ท่ีไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

 
เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

Risk Score 
โอกาสเกิด ผลกระทบ (Impact) 

(Likelihood) 1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมาก สงูมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
  สสีม้ หมายถึง  ความเสี่ยงระดบัสงู 
  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงที่เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยได้ 
 
 
 
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษช้ีมลูความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 

4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนล์งข่าว 

3 อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 

2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1 ปรากฏข่าวลือทีอ่าจพาดพงิคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรยีน แจ้งเบาะแส 
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  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้ การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่าน้ี 

 การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้ แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่ จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 
 การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 มีค่านิยมที่ผิด ปจัจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหนา้ที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ีผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริต ฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูนในปีท่ีผ่านมา 

 
ที่ โครง 

การ/
กิจ 

กรรม 

ประเด็น
/

ข้ันตอน/
กระบวน 

การ
ด าเนิน 
การ 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 

ปัจจัย 
เสี่ยงที่ 
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้น 
ให้เกิด 

การทุจริต 

การ
ควบคุม 

/
ระเบียบ
ที่เกี่ยว 
ข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการ
ป้องกัน 
เพื่อ 

ไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

ส าเร็จ 
ไม่ม ี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

1 การ
เรียก
ทรัพย์ 
สินหรือ
ผลประ 
โยชน์
อ่ืนใด 

การขอ
เข้าเป็น

คู่สัญญา,
การ

อนุมัติ, 
อนุญาต 

การรับ
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืน
ใดเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์
อย่างใดอย่าง
หนึ่งเพ่ือรับ
ผลประโยชน์

จากคู่สัญญา,
การอนุมัติ, 
อนุญาต 

- ควบคุม ก ากับ
ดูแลให้พนักงาน
ราชการ 
พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง
ทุกคนให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ของเทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 
- ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้พนักงาน
ราชการ 
พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเทศบาลทุก
คนให้ปฏิบัติตาม 
คู่มือผล 
ประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้พนักงาน
ราชการ 
พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัด 
เทศบาลต าบล 
บ้านกลางทุกคน 
ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศ 
เจตนารมณ์ 
 
 

คู่มือการ
ป้องกัน
ผลประ 
โยชน์ทับ
ซ้อนของ
เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

         - มีการจัดท า 
คู่มือผล 
ประโยชน์ทับ
ซ้อนของ
เทศบาลต าบล 
บ้านกลาง 
- เปิดช่องทาง
ให้ประชาชน
แจ้งเหตุการณ์
ทุจริต 
- มีค าสั่ง 
ประกาศ หรือ
มาตรการใน
การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ป้องกันผล 
ประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ผู้บริหารได้
ก าชับ การ
ปฏิบัติหน้าที่
อยู่เสมอ 
- ติดตามการ
ด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดอยู่
สม่ าเสมอ 
- หากพบว่ามี
การร้องเรียน
เหตุทุจริตจะมี
การลงโทษ
อย่างจริงจัง 

 

ไม่มีเร่ือง
ร้องเรียน
การทุจริต

และ
เผยแพร่
ช่องทาง
การรับ
เร่ือง

ร้องเรียน
การทุจริต
มากกว่า 

1 
ช่องทาง 
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ที่ โครง 
การ/
กิจ 

กรรม 

ประเด็น
/

ข้ันตอน/
กระบวน 

การ
ด าเนิน 
การ 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 

ปัจจัย 
เสี่ยงที่ 
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้น 
ให้เกิด 

การทุจริต 

การ
ควบคุม 

/
ระเบียบ
ที่เกี่ยว 
ข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการ
ป้องกัน 
เพื่อ 

ไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

ส าเร็จ 
ไม่ม ี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

1 การ
เรียก
ทรัพย์สิ
นหรือ
ผลประ 
โยชน์
อ่ืนใด 
(ต่อ) 

  - สร้างตระหนัก
ให้แก่บุคลากรใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง
ทุกคนรู้ถึง
ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับ ย้ า
เตือนในที่ประชุม
ทุกๆเดือน 
- ก าชับให้
ปฏิบัติงานตาม
คู่มือและ
เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง
ต้องยึดมั่นใน
จริยธรรมและ
กระท าสิ่งที่
ถูกต้องตาม
ประมวล
จรยิธรรมของ
เทศบาลอย่าง
เคร่งครัด 
- เปิดช่องทางให้
ประชาชนแจ้ง
เหตุการณ์ทุจริต 
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ที่ โครง 
การ/
กิจ 

กรรม 

ประเด็น/
ข้ันตอน/
กระบวน 

การด าเนิน 
การ 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 

ปัจจัย 
เสี่ยงที่ 
อาจมี

ผลกระทบ
/กระตุ้น 
ให้เกิด 

การทุจริต 

การ
ควบคุม 

/
ระเบียบ
ที่เกี่ยว 
ข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการ
ป้องกัน 
เพื่อ 

ไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

ส าเร็จ 
ไม่ม ี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

2 การใช้
รถยนต์
ส่วน 
กลาง 

การขอ
อนุญาตใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าที่
อาจจะน า
รถยนต์
ส่วนกลาง 
ไปใช้ในเร่ือง
ส่วนตัวเอา
น้ ามันรถยนต์
ไปใช้ส่วนตัว
หรือเติมน ามัน
ไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่าย 
- ท าข้อตกลง
กับสถานีจ่าย
น้ ามัน 
เก่ียวกับ
เงื่อนไขในการ
จ่ายน้ ามัน 
ของรถยนต์
ส่วนกลาง 
ทุกคัน 
- อบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับดาร
ป้องกันการ
ทุจริตและ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
- ออกระเบียบ
การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของ
เทศบาลต าบล
บ้านกลาง 
- อบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับ
ระเบียบการ 
ใช้รถยนต์
ส่วนกลางของ
เทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

- ออกค าสั่ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
รถยนต์
ส่วนกลาง 

ระเบียบ
การใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง
ของ
เทศบาล
ต าบล
บ้านกลาง 

       - ออกค าสั่ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
รถยนต์
ส่วนกลาง 
- จัดท า
ประกาศ
ก าหนด
หลักเกณฑ์การ
ใช้ส้ินเปลือง 
เช้ือเพลิงของ
ทางราชการ 
- ผู้ขออนุญาต
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง    
ท าบันทึก 
ขออนุญาต 
ทุกครั้ง 
- มีการ
ตรวจสอบเลข
ไมล์กับอัตรา
การใช้น้ ามัน
ทุกเดือน 

ไม่มีเร่ือง
ร้องเรียน
ด้านการ
ทุจริตการ
ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
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ที่ โครง 
การ/
กิจ 

กรรม 

ประเด็น/
ข้ันตอน/
กระบวน 

การด าเนิน 
การ 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 

ปัจจัย 
เสี่ยงที่ 
อาจมี

ผลกระทบ
/กระตุ้น 
ให้เกิด 

การทุจริต 

การ
ควบคุม 

/
ระเบียบ
ที่เกี่ยว 
ข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการ
ป้องกัน 
เพื่อ 

ไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

ส าเร็จ 
ไม่ม ี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

3 การใช้
วัสดุ
อุปกรณ์
ของ
ราชการ
เพ่ือ
ประ 
โยชน์
ส่วนตัว 

ใช้เครื่องถ่าย
เอกสารของ
เทศบาล ถ่าย
เอกสารเพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนตัวที่มา
เก่ียวข้อง 
กับงาน 

ใช้เครื่องถ่าย
เอกสารในการ
ปฏิบัติวานมี
โอกาสที่จะน า
กระดาษของ
ทางราชการไป
ใช้อย่างไม
เหมาะสมและ
ใช้เพ่ือ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

- หาแนว 
ทางการ
ปฏิบัติ
เก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
- แจ้งให้ผู้
บังคับ 
บัญชาแต่ 
ละส่วน 
ควบคุม 
ก าชับและ
ก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดให้
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
ตามแนว 
ทางการ
ปฏิบัติแนว
ทางการใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ 
หรือ
มาตรการ
อย่าง
เคร่งครัด 

คู่มือการ
ป้องกัน
ผลประ 
โยชน์ทับ
ซ้อนของ
เทศบาล
ต าบล
บ้านกลาง 
 

       - จัดให้มีแนว
ทางการ 
ปฏิบัติเก่ียวกับ
ทรัพย์สิน 
ของราชการ 
- แจ้งก าชับ 
ให้ผู้บังคับ 
บัญชาแต่ละ
ส่วนตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล
เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ควบคุม
การใช้
กระดาษ 
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ที่ โครง 
การ/
กิจ 

กรรม 

ประเด็น/
ข้ันตอน/
กระบวน 

การด าเนิน 
การ 

เหตุการณ์
ความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 

ปัจจัย 
เสี่ยงที่ 
อาจมี

ผลกระทบ
/กระตุ้น 
ให้เกิด 

การทุจริต 

การ
ควบคุม 

/
ระเบียบ
ที่เกี่ยว 
ข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการ
ป้องกัน 
เพื่อ 

ไม่เกิด 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

ส าเร็จ 
ไม่ม ี ต่ า

มาก 
ต่ า กลาง สูง สูง 

มาก 
สูง 
สุด 

4 การ
จัดซ้ือ
จัดจ้าง 
 

กระบวน 
การจัดซ้ือจัด
จ้าง 

-การใช้อ านาจ
ในการเสนอชื่อ
บุคลเพ่ือ
แต่งตัง้เป็น
คณะกรรมการ
ก าหนด
คุณลักษณะ
ราคากลาง
หรือ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ         
ที่อาจเอ้ือต่อ
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
-การใช้
ดุลพินิจของ
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการใน
การเลือก
ร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการ
เพียงรายเดียว
ในหลายๆ
โครงการ 

- มีมาตร 
การความ
โปร่งใสใน
จัดจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
- แจ้งให้ผู้
บังคับ 
บัญชาแต่ 
ละส่วน 
ควบคุม 
ก าชับและ
ก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดให้
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
หรือ
มาตรการ
อย่าง
เคร่งครัด 
- มีการ
ก าชับใน 
การประชุม
ประจ าเดือน
ของส่วน
ราชการทุก
ครั้ง 
 

- มาตร 
การความ
โปร่งใสใน
จัดจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
- คู่มือ
การ
ป้องกัน
ผลประ 
โยชน์ทับ
ซ้อนของ
เทศบาล
ต าบล
บ้านกลาง 
 

         - มีมาตรการ
ความโปร่งใส
ในจัดจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
- มีมาตรการ
ในการป้องกัน
การรับสินบน
และผล 
ประโยชน์
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเพ่ือ
ยึดหลักเป็น
แนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
- มีการแจ้ง
ก าชับในที่
ประชุม
ประจ าเดือน
ของส่วน
ราชการ 
ทุกครั้ง 

ไม่มีเร่ือง
ร้องเรียน
ด้านการ
ทุจริตใน
การจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
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  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็หน่วยงานหลักในการจดับริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่โดยท้องถ่ินต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารโดยอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักของธรรมาภิบาลท้องถ่ิน นับเป็นหัวใจ
ส าคัญยิ่งของการส่งเสรมิประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและขับเคลื่อน
ให้เทศบาลเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความสมบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมบริหารส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และสร้างระบบเปิด (open system) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
กระท าให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและความรับผิดชอบ ในจริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน      
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
กระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสโดยเป็นแบบอย่างในแง่ของการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และ
การให้ภาคประชาสังคม (civil society) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลให้มากที่สุดโดยการ
กระท าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ภาคพลเมือง กลุ่มประชาชน อาสาสมัคร บทบาทสตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนในการตัดสินใจในกิจการของเทศบาล ภายใต้การบริหารราชการตามแนวทางพระบรมราโชวาทและ           
พระราชด ารัส ความว่า  

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้
ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ว่า“จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราช
ปณิธานได้ทรงแสดงออกอย่างเปน็รูปธรรมผา่นทางพระด ารสั  เพื่อให้แง่คิดต่อสังคมไทยในวาระต่างๆ และผ่าน
ทางพระราชจริยาวัตรของพระองค์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  สมควรอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะน ามาศึกษา
เรียนรู้ ท าความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ของตนเองและครอบครัวรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและส่วนรวม โดยมีพระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ที่สมควรอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินได้แก่ 
  “คนที่ไม่มีความสุจริต  คนที่ไม่มีความมั่นคง  ชอบแต่มักง่าย  ไม่มี วันที่จะสร้างสรรค์
ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้  ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น  จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ” 
             พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
       ของ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๒๒ 
 
  “ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ต้องรู้จัก
คิด พิจารณาด้วยปัญญา  และความรอบคอบ ยึดมั่นในความสามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นจุดประสงค์ส าคัญจึงจะสามารถปฏิบัติงานต่างๆ  ให้ส าเร็จผลโดยสมบูรณ์ได้...” 
       พระราชด ารัส  ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร 
          ประจ าจังหวัดน่าน  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๒ 
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  “...คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอืน่
น้อย ถ้ามีความคิดอันนี้มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข...”   

พระราชด ารัส  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  ที่เข้ามาเฝ้าฯถวายชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย     ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒ 

พระบรมราโชวาท  พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรอืน เมษายน  ๒๕๒๘ 
 

   “...การท างานให้ส าเร็จข้ึนอยู่กับความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระ
ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผล จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่พึง
ประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง...” 
 
  “...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันน้ีเป็นมูลฐานอันส าคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อ
เกิดแห่งความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์สุจริตที่ว่าน้ี หมายถึง ความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธ์ิไม่เอารัดเอาเปรียบ ส าหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมายย่อมกินความ
ถึงการรักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า..สุจริตคือเกราะบัง สารทพ้อง” 

พระราชด ารัส  การพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
 
  “ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ”     

พระราชด ารัส  พระราชทานแก่คณะคณาจารย์โรงเรียนต่างๆ 
ณ  พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๓ 
 

     เพื่อน้อมน าแนวทางการด าเนินการตามพระบรมราโชวาทข้างต้นมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึง
ควรมีแนวทาง คือ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
ประกอบการกับเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม เริ่มต้นจากโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการป้องการทุจริตฯ ตาม
โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยความร่วมมือจากส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อมาเทศบาลต าบลบ้านกลางได้จัดตั้งศูนย์กฎหมายชุมชนเทศบาลต าบล
บ้านกลางขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรบัเรื่องราวและรับแจ้งเหตุการณ์ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
ที่มิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในปี ๒๕๕๑ เทศบาลต าบล       
บ้านกลางได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ 
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ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดล าพูน ในปี ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๓ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๔ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล
สนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในปี ๒๕๕๕ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงิน
รางวัลสนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีกครั้ง 
  จากการด าเนินงาน เทศบาลได้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการต่อยอดขยายผล
โครงการ โดยเน้นสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สร้างกลไกพัฒนาระบบการตรวจสอบ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจให้ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จึงท าให้เทศบาลได้รับรางวัลจากส านักงาน ป.ป.ช. เป็นปีที่สี่ ซึ่งถือเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งแรก ในประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าวสี่ปีต่อเนื่อง 

         ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ กิจกรรม และให้ความรู้แก่เครือข่ายป้องกันการทุจริต
รวมถึง การริเริ่มปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป จึงได้ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย สร้างต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ยั่งยืนรวมถึงขยายผลไปร่วมกับความซื่อตรง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จัดท าและขับเคลื่อนมาตรฐานความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ การใช้อ านาจป้องกันและขจัดทุจริต พัฒนากลไกพิทักษ์ทรัพย์สินแผ่นดินพัฒนา
และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธิภาพ สร้างกลไกรองรับภารกิจ พัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพื่อน าเสนอแผนปฏิบัติการฯ และ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติฯ ต่อคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต  

 วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้องค์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสริมสร้าง

จิตส านึกและค่านิยมใหม่โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อตรง 
 ๒. เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความซื่อตรง

โปร่งใส 
 ๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๔. เพื่อสร้างกลไก และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ให้มี

ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลอย่างจริงจัง  
 ๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อองค์กร 
 ๖. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย  
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 เป้าหมาย 

 1. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 ๓. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนต าบลบ้านกลาง 
 5. กลุ่มองค์กรชุมชน กลุม่ธุรกจิเอกชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มภาคราชการ กลุ่มสถาบันศาสนา/

มูลนิธิ/สมาคม 
 ๖. ประชาชนต าบลบ้านกลาง 
 

 ประโยชน์ของการจดัท าแผนปฏบิตัิด้านการป้องกนัการทุจรติของเทศบาล 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมถึง ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
  5) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ต้องได้ คะแนน 85 คะแนน ข้ึนไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ด้านบุคลากรโดยใช้ข้อมลูจากการวิเคราะห์ SWOT 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

เพ่ือประกอบการพิจาณาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. คณะผู้บรหิารและบุคลากรมีความสามารถ
เฉพาะตัวสูง 

๑.บุคลากรขาดความกระตือรือร้น ในการท างาน 

2.ผู้ใต้บงัคับบญัชาสามารถเรียนสัง่สมประสบการณ์
จากผูบ้ังคับบัญชา 

2. การท างานไม่ตรงกบัต าแหนง่กับความรู้
ความสามารถ 

3.บุคลากรส่วนใหญร่ักความยุติธรรม 3. บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตส านึก ความรับผิดชอบ
งานในหน้าที ่

4.บุคลากรมีความซือ่สัตย์สุจริต มีการท างานเป็นทมี 4. บุคลากรยังมกีารจับกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย 
5. บุคลากรมีความหลากหลายในประสบการณ์  5.บุคลากรมกีารปฏิบัติงานทีห่ลากหลายหน้าที่ ท าให้

การปฏิบัตงิานไม่เต็มความสามารถ และไม่มเีวลาใน
การศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับต่างๆ ของทาง
ราชการ  

6. บุคลากรในหน่วยงานมีอายุไมม่ากพร้อมเรียนรู้สิง่
ใหม่ๆ และมีความเป็นทีม 

6.บุคลากรมีไมเ่พียงพอไม่เป็นมืออาชีพขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

7.บุคลากรสายงานหลักมีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการ
ท างานแม้ได้ได้รับการฝึกฝน 

7. การจัดวางคนไม่เหมาะสมกับงาน 
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ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบตักิารด้านการปอ้งกนัการทุจรติ 

เพือ่ยกระดบัคณุธรรมคณุธรรมและความโปร่งใส 
พ.ศ.2566 – 2570 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองล าพนู จังหวัดล าพนู 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

หน่วย 
งาน 

ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การ
สร้าง 
วัฒน 
ธรรม
สุจริต 

1.1.การ
เสริมสร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

1,500.- 1,500.- 1,500.- 1,500.- 1,500.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ความรู้ดา้นกฎหมายและ 
 ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ 
 ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร 
 และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

  โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

โครงการวันเทศบาล 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ในองค์กร 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

 รวม 
มิติ 1 

.........1.......มาตรการ  

..........5.......โครงการ 

..........1......กจิกรรม 
 
รวม......7........มาตรการ/ 
กิจกรรม/โครงการ 

       

     
 

ส่วนท่ี ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

หน่วย 
งาน 

ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
ด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มาตรการปรับปรุงและพัฒนา 
ศูนย์ช้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

2.2 
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

มาตรการNo Gift Policy 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานเทศบาลต าบล
บ้านกลางด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบล 
บ้านกลาง 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( E- Service) 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของเทศบาลต าบล 
บ้านกลาง 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

 รวม 
มิติ 2 

.........5.......มาตรการ  

.........2.......โครงการ 

..........-......กิจกรรม 
 
รวม......7........มาตรการ/ 
กิจกรรม/โครงการ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

หน่วย 
งาน 

ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โครงการจัดเวทีประชาคม 4,500.- 4,500.- 4,500.- 4,500.- 4,500.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

 รวม 
มิติ 3 

.........2.......มาตรการ  

..........1.......โครงการ 

..........-......กิจกรรม 
 
รวม.....3........มาตรการ/ 
กิจกรรม/โครงการ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

พ.ศ.2566 
 

พ.ศ.2567 
 

พ.ศ.2568 
 

พ.ศ.2569 
 

พ.ศ.2570 
 

หน่วย 
งาน 

ผู้รับผดิ 
ชอบ 

หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ด าเนิน 
งานของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัด
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเส่ียง
การทุจริต 

โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

4.2 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น 

กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

 

4.3
มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต 
 

มาตรการบริหารจัดการความ 
เส่ียงการทุจริตของเทศบาล 
ต าบลบ้านกลาง 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

มาตรการจัดการในกรณีได้ 
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจ 
สอบพบการทุจริตของเทศบาล 
ต าบลบ้านกลาง 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

มาตรการจัดให้มีระบบและ 
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
เก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล 
ต าบลบ้านกลาง 

0.- 0.- 0.- 0.- 0.- เทศบาล
ต าบล 
บ้านกลาง 

ไม่ใช ้
งบ 
ประมาณ 

 รวม 
มิติ 4 

.........3.......มาตรการ  

..........1.......โครงการ 

.........2......กิจกรรม 
 
รวม.....6........มาตรการ/ 
กิจกรรม/โครงการ 

       

     

 
*** ท้ัง4 มิติ เทศบาลต าบลบ้านกลางมีจ านวนรวมท้ังหมด.....23........มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ 
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ส่วนที ่3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 1.1.1   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "สง่เสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง" 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าทีแ่ละไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านกลางจงึได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1)เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มคีวามโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2)เพื่อยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทัง้ในระดบัองค์กรระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รบัผู้
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย  
  4)เพื่อใหเ้กิดพนัธะผูกพนัระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบรหิารใช้อ านาจ
ในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเองต่อองค์กรตอ่ผูบ้ังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 

  5)เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 170 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลใน
องค์กรและสาธารณชน 
  3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่
ก าหนด 
  4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัประมวลจรยิธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มสี่วนร่วมรบัรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมลูข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมลูข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540ตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด) 
  6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพ ู

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
บ้านกลางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
   

.................................................................................. 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ.2566 – 2570          หน้า ๓๐ 

 

 
 
 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 1.1.2  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแกบุ่คคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสูค่วามอยู่เย็นเป็นสขุ โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง อย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลางโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
  2) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบล
บ้านกลางมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต    
  1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล          
บ้านกลาง 100 คน 
  2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 12 คน 
   

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ                                                                                                      
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด าเนินการ                                                                                                                                  
  1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑก์ารพจิารณาในการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
  2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
  3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
  4) รายงานผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                                 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8. งบประมาณด าเนินการ                                                                                              
  1,500.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  
  จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

.................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ.2566 – 2570          หน้า ๓๒ 

 

 
 
 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 1.1.3  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
   3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต                                                                                                      
  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 170 คน      

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ                                                                                                      
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 
 
6. วิธีด าเนินการ                                                                                                                                 
  1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนมุัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บรหิาร 
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรบับุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น 
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  4) ประเมินผลและสรปุผลการด าเนินการ 
  5) รายงานผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                                 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8. งบประมาณด าเนินการ                                                                                              
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                               
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายไตรมาส) 

 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล) 

 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

.................................................................................. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี ๑.1.4      

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลถือเปน็หน่วยงานบรหิารราชการสว่นท้องถ่ินที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลใน
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วน ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 294 ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน 
เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อยึด ถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนา 
หรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การ
ท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
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บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
และผู้มาขอรับบริการ หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือ
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักแห่งธรรมาภิบาล 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ห่างไกลจากการทุจริต การมีจิตอาสา ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ ตามภารกิจ
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้
มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อองค์กร ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคลฯ 
จึงไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายธรรมะเกี่ยวกับ
การน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการท างานร่วมกันในองค์กร และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น  

๓. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ได้น าหลักธรรมมาใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
  4. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ด ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถน าคุณธรรมไป
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน 50 คน  

๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ     
  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน 
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๖.วิธีด าเนินการ  
  ๑. เสนอขอรับความเห็นชอบอนมุัติโครงการ 
  2. ด าเนินงานตามโครงการ  
  3. ประเมินผลโครงการและสรุปผลด าเนินงาน                                                                                                                

๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ   
            5,000.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ      
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
การใช้หลักธรรมมาปรับใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร 
  ผลลัพธ์ 
  1.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
  2.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีการใช้
หลักธรรมมาปรับใช้ในการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคีภายในองค์กร  
  3.พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลางด ารงชีวิต
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถน าคุณธรรมไปปฏิบัติงานใหเ้กดิประโยชน์
ต่อตนเองและองค์กร 

                                                                                                                                                                                                                                  
.................................................................... 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับท่ี 1.1.5                                                      

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
          โครงการจัดงานวันเทศบาล 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
   ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศก าหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็น “วัน
เทศบาล” เพื่อเป็นการเสรมิสร้างขวัญและก าลงัใจเชิดชูความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
ตามนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองสูก่ารปกครองท้องถ่ินในการใหบ้รกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 50 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบล และมาตรา 51 อาจจัดท า
กิจการใดๆ ในเขตเทศบาลได้ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ
และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของตนให้เจริญก้าวหน้า และเป็นการสร้างพลังของคนใน
ท้องถ่ิน ให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดงานวันเทศบาลข้ึน โดยจัดให้มีกิจกรรมฟังการบรรยายธรรมะกับการ
ท างาน กิจกรรม Big cleaning Day กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนได้เห็นความส าคัญ
ของการบริการและการอ านวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
ของเทศบาล 

3.วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้กับประชาชนและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน  
  2. เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจ าได้
ตระหนักถึงความสามัคคี ความเสียสละ เสริมสร้างพลังความศรัทธา ในการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
และความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถ่ินของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบั ติ
ราชการ ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลบ้านกลางผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการให้บรกิารประชาชน ให้เป็นแบบอย่างที่
ดี   
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4.เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
และประชาชนทั่วไป 170 คน 
 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ     
  ณ เขตพื้นที่ต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนินการ     
   1.ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดงาน 
    2.จัดท าโครงการ เพื่อเสนอขออนมุัติด าเนินการ  
   3.ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบและเห็นความส าคัญการปกครองท้องถ่ินในรปูแบบ 
เทศบาล  
  4.ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนดไว้  
  5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ  
   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ    
  20,000.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ      
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ประชาชนต าบลบ้านกลางเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้กับประชาชนและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า ได้ตระหนักถึงความสามัคคี ความเสียสละ เสริมสร้างพลังความศรัทธา ในการ
ประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถ่ินของตนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนต าบลบ้านกลางเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขให้กับประชาชนและร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน  
  2. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า ได้ตระหนักถึง
ความสามัคคี ความเสียสละ เสริมสร้างพลังความศรัทธา ในการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถ่ินของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  3. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
บ้านกลางมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน และมีบุคคลต้นแบบของผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

............................................................. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 1.1.6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                  
  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร  

2. หลกัการและเหตผุล / ที่มาของโครงการ 
  กระบวนการจัดการความรู้ คือ กระบวนการใช้ทุนทางปัญญาน าไปสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
ทั้งนี้เพราะความรู้นั้นถูกท าให้เกิดข้ึนและอยู่ในสมองของคนที่มาจากการได้รับโอกาสและส่งเสริมให้เกิดข้ึนด้วย
ตนเองและ/หรือผูท้ี่เกีย่วข้อง โดยวิธีการใหม่ที่ไม่คิดมาก่อน ด้วยการสนับสนุนของฝ่ายบรหิารทั้งทรัพยากรและ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดความรู้เดิมเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าที่สามารถประเมินเพือ่ส่งเสริมและให้รางวัลที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคิดและการ
ท างานอย่างเป็นระบบเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง    
  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็น 
คนที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกันด้วยการประมวลข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ องค์กรมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ที่มาจากการเข้าถึงและเข้าใจสิ่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างถ่องแท้ 
แล้วถ่ายโยงความรู้สู่คนท างานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีท างานแบบเดิมๆ ซึ่งวิธีการเช่นนี้จะสร้างให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและกลุ่มอันจะมีผลต่อการปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เรียกองค์กรที่มี
ธรรมชาติดังกล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 11 ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ อันจะ
ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูเ้กี่ยวกบัการปฏิบัติงานรว่มกัน 

  2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทีท่ันสมัย และสามารถน ามาประยุกต์ ปรบัใช้ในการท างานให้
เกิดประสทิธิภาพ 
  3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สง่เสริม ใหม้ีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้
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4. เป้าหมาย/ผลผลติ                                                                                                      
  1. กิจกรรมที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทั้งหมด 
  2. กิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                     
  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
6. วิธีด าเนนิการ                                                                                                                                    
  ๑. เสนอขอรับความเห็นชอบอนมุัติโครงการ 
  2. ด าเนินการตามโครงการโดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี ้
   2.1 กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้   
    - ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
บทความ เกร็ดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และหรือ ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
    - ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ที่ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมต่างๆ ให้ถ่ายทอดความรู้หรือเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชก ารในที่ประชุม
ประจ าเดือน และหรือด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนเอกสารองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

  2.2 กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบ
บริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้แก่  
พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงาน
และให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  2.3 กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ศูนย์บริการร่วม One Stop Service) ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  3. สรุปประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  กิจกรรมที่ 1 : การถ่ายทอดความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิานภายในองค์กร : ให้ทกุส่วน
ราชการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร บทความ 
เกร็ดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจ าเดือนทีร่ับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ณ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์โครงการฯ โดยด าเนินการ ดังนี ้
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ล าดับที ่ ส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส านักปลัดเทศบาล          
2 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ          
3 กองการศึกษา          
4 กองคลัง          
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          
6 กองสวัสดิการสังคม          
7 กองช่าง          
8 หน่วยตรวจสอบภายใน          

 
 กิจกรรมที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานและ

ให้บริการประชาชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน  

 
 กิจกรรมที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ศูนย์บริการร่วม One Stop Service) ให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน  
 
8. งบประมาณด าเนินการ                                                                                                              
  20,000.- บาท    

9. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                               
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
    ผลผลติ  
    ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการลงโทษทางวินัย และแนวทางการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพือ่เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
   ผลลัพธ์ 
   1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการลงโทษทางวินัย และแนวทาง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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  2. ผู้ เ ข้ารับการอบรมได้มีความรู้  ความเข้าใจ มีความตระหนักในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
  3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา      
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโครงการพระราชด าริต่างๆ เพื่อน้อมน า
แนวทางพระราชด าริมาปรับใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านกลาง  
  4. ผู้เข้ารับการอบรมจิตส านึกรักองค์กร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  5. ผู้เข้ารับการอบรมมีทศันคติตลอดจนวิสยัทัศน์ในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ร่วมกันท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  
  6. ผู้เข้ารบัการอบรมเกิดความรัก ความผกูพัน ความสามัคคี ตลอดจนสมัพันธภาพที่ดรีะหว่างกัน
ของบุคลากรในสงักัดเทศบาลต าบลบา้นกลาง 
 

.................................................................................. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 1.1.7 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

๒.หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 50 ก าหนดให้ 
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิ ธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เทศบาลถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในหลายด้าน และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการแก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมถึงการปรับปรุง ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งการบริหารงานของเทศบาล มีโครงสร้างอยู่ 2 ฝ่าย คือฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  ถือเป็นปัจจัยหลักใน
การขับเคลื่อนท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพส าหรบัการปฏิบัติงานของท้องถ่ิน เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงทางสังคมอย่างรวดเรว็ เกิดสิ่งใหม่และนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ  ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน ต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอ  สามารถน าความรู้จาก
ประสบการณ์ มาปรับใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ท้องถ่ิน อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
บรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้าน
การศึกษา สามารถน ามาปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน 
เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ในการจดัท าบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านการศึกษา และสามารถน าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตการณ์ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปแนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถ่ิน รวมถึงมีทัศนคติตลอดจนวิสัยทัศน์ใน
การท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมกันท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของต าบลบ้านกลางต่อไป 
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3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความรู้ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ สามารถ
น ามาปรับใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน   
  2. เพื่อผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง มีความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ด้าน
การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการศึกษา  
  3. เพื่อผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง สามารถน าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตการณ์ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปแนวทางการ
พัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถ่ิน  รวมถึงมีทัศนคติตลอดจน
วิสัยทัศน์ในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และร่วมกันท างานให้บรรลุตามเป้าหมายของต าบลบ้านกลาง  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง สงักัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จ านวน 35 คน 

๕.พ้ืนท่ีด าเนินการ                                                                                                           
  - ดูตามความเหมาะสมในการศึกษาแต่ละด้าน 

๖.วิธีด าเนินการ   
  1.จัดท าโครงการฯ เสนอต่อผูบ้รหิาร 
  2.ขออนุมัติโครงการฯ 
  3.ด าเนินการตามโครงการฯ 
  4.ติดตามประเมินผลโครงการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  100,000.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัการการลงโทษทางวินัย และแนวทางการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพือ่เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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  ผลลัพธ ์
  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการลงโทษทางวินัย และแนวทาง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  2.ผู้ เ ข้ า รั บการอบรมได้ มี ความรู้  ความ เ ข้ า ใจ  มี ความตระหนัก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
  3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโครงการพระราชด าริต่างๆ เพื่อน้อมน าแนวทาง
พระราชด าริมาปรับใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านกลาง  
  4. ผู้เข้ารับการอบรมจิตส านึกรักองค์กร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  5. ผู้เข้ารับการอบรมมีทศันคติตลอดจนวิสยัทัศน์ในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ร่วมกันท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  
  6. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ตลอดจนสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกันของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

……………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ.2566 – 2570          หน้า ๔๖ 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.1.1   

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
 มาตรการปรับปรุงและพฒันาศูนย์ข้อมลูข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชน 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชน

มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของระบุ

ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลติ     
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านกลาง 50 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                                   
  ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวัดล าพูน 

6.วิธีด าเนนิงาน 
  1) จัดต้ังคณะท างานปรบัปรุงและพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้
มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  2) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
  3) จัดต้ังหน่วยประชาสมัพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
  4) จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ และเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
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  5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น - มี
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มี
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
  7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
และ/หรือระบบ Call Center 
  8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผล
เสนอผู้บริหาร 

7.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                       
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                              
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

10. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลติ 

 1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
 2) มีการปรบัปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านกลางให้

มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจบุัน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารศูนย์ข้อมลูข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบ

ส ารวจความพงึพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)  
 

…………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.2.1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย“ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละ
ละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาเทศบาลต าบลบ้านกลางเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานเพื่อปอ้งกนัการทจุรติเปน็อย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการ
จัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบ้านกลางมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 170 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

6. วิธีด าเนนิการ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพือ่ร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ –  
ไม่ให้” 
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  2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift  
Policy 
  3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
  4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้
รับทราบโดยทั่วกัน 
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลติ 
  1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลางด าเนินการ
ตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียนเรื่องสินบน 
 

…………………………………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.2.2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลบ้านกลางด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลางเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถ่ิน และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลางด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลางแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

  2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านกลางสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
  3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 100 คน 
  2) ประชาชน 50 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพนู 

6. วิธีด าเนนิการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผูม้ีอ านาจ 
  2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลกัคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
  4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพฒันาหน่วยงาน ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ 
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  5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่
ก าหนด 
  6) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  7) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ 
  8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรปูแบบที่ก าหนด 
  9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
  11) รายงานผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

10. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลติ 
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
   2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3) มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง พ.ศ. 2566 – 2570 
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง มผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 

............................................................................. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.2.3 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล      
บ้านกลาง 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ      
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
  3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการ
ให้บรกิารของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลติ   
  ประชาชนผูร้ับบริการในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลบ้านกลาง 100 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ    
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน         
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๖.วิธีด าเนินการ     

  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
    1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
   1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
   1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบรกิาร ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
  4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับ
ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย 
หอกระจายข่าวเป็นต้น 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘.งบประมาณด าเนินการ    
  20,000.- บาท 

๙.ผู้รบัผิดชอบ   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
                   ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง   
                               

......................................................... 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.2.4 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
  โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
  การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรฐับาลดิจิทลั ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้อง
เป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และมีความโปร่งใส 

๓ วัตถุประสงค์   
  1) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูม้าขอรบับริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มาติดต่อด้วยตนเองอีก 
  2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรบับริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลติ  
  ประชาชนผูร้ับบริการในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลบ้านกลาง 100 คน 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                          
    ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

๖.วิธีด าเนนิการ   
   1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ (E-
Service)   
  2) ก าหนดภารกจิในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) 
  3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form 
เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ - ระบบ
ยื่นช าระภาษีออนไลน์ - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทาง
การแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) 
  6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
  7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ     
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลิต 
  มีระบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผูร้ับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจการให้บริการ) 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิารสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

................................................ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.2.5 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้นของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มี

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนรวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 

 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง”  

๓. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลติ  
 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพสัดุ 3 คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ                                                                                                               
     ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน 

๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ       
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5 )  ด า เ นิ น ก า ร ต าม ม าต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ทั บ ซ้ อ นข อ งห น่ ว ย ง า น 
  6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  
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๗.ระยะเวลาด าเนินการ           
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                    
    เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 
 

............................................................................ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2.2.6 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 มาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง” เพื่อปรับปรงุพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3.วัตถุประสงค ์
 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เทศบาลต าบลบ้านกลาง 100 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  ต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน 

๖.วิธีด าเนนิการ   
 1) จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี้  
 2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)  
 2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดีข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบน
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงช่องทางอื่นๆ  

4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส 

5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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7) รายงานผลการด าเนินการ 
8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบ้านกลางมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑก์ารประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 

...................................................... 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3.1.1            

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการจัดเวทีประชาคม 

๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  เทศบาลต าบลบ้านกลางเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางด้วยการ
จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการ
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
  6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 100 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดท าค าสัง่มอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการจดัเวทีประชาคม 
  2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา  
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และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ 
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
  3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เสนอผูบ้รหิาร และประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  4,5 00.- 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 
 1) ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา

ท้องถ่ิน 
 
  

............................................ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3.1.2            

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลบ้านกลางเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เทศบาลต าบลบ้านกลาง 50 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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  3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การ
จัดการเรื่องร้องเรยีนทั่วไป - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรบัปรงุศูนย์เรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ระบวนการร้องเรยีน และ
ข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ - 
ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผดิชอบเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้
ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท า
คู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
  4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทกุข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มปีระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6) จัดท าฐานข้อมลูเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน 
และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลกัษณะเดิมข้ึนอีก 
  7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบปุัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนนิการตามมาตรการ 
  9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บรกิาร 
  10) รายงานสรปุผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ให้ผู้บรหิารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ

กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้

สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 

 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการด าเนินการเรือ่งรอ้งทกุข/์ร้องเรียนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

…………………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3.1.3 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารกิจการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ระบุช่ือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านกลาง และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของตน 
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส 
  4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 50 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 1.1) จัด
ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสิน ใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
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     - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
     - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  
   1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น 
ในการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สอดรับกับความต้องการ
ของประชาชน  
   1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป  
   1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน  
   1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
  2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๑๐. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดเวทีใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเหน็ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
และมีช่องทางใหป้ระชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ 
  2) เทศบาลต าบลบ้านกลางมีการแตง่ตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถ่ิน 
  ผลลัพธ์ 
  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
 

…………………………………………………………………………… 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4.1.1 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
  การตรวจสอบภายในเป็นหลกัประกนัขององค์กรในด้านการประเมินประสทิธิผลและประสทิธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผูใ้หค้ าปรกึษากับฝ่ายบริหารในการปรบัปรงุประสทิธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 
  3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความส าเร็จของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านกลาง 170 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 
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๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการ
ทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน   

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลิต 
  1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
  2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผลลัพธ์ 
  1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
  3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 

………………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 4.1.2 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเปน็เครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เปน็เรือ่งๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกดิจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ การ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเพื่อใหอ้งค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรพัยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2) เพื่อใหม้ีข้อมลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
  3) เพื่อใหบุ้คลากรมกีารปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  4) เพื่อใหก้ารควบคุมภายในของระบุช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านกลาง 170 คน 
๕.พ้ืนท่ีด าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 
๖.วิธีด าเนินการ   
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่า
ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
  2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
   (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
   (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4)  
   (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน 
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  
   (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
  3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
  4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  
  5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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  2) สรปุข้อมลูผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทจุริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  ผลลัพธ์ 
  1) ระดับความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
  2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนได้ทราบ สง่ผลให้การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 
  3) การทจุริตเทศบาลต าบลบ้านกลางลดลงรอ้ยละ 5 
 
 

………………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4.2.1 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  กิจกรรมสง่เสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบ
ของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการท างานแบบมสี่วนรว่มและมีประสทิธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริตจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลด
ปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 35 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
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  2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติรา่งข้อบญัญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  100,000.-  บาท 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลิต 
  1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ
ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2) สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
  ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 

………………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4.3.1 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๒.หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ   
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการ
ประเมิน ITA ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง
ใ นก า ร พัฒ นา เ พื่ อ น า ไป สู่ เ ป้ า ห ม าย  “ปร ะ เ ทศ ไทยปล อดก าร ทุ จ ริ ต แล ะป ร ะพฤติ มิ ชอบ ” 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้อง ถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้อง ถ่ินซึ่ งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ งประเทศ  
ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านกลางจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในระดับ
ท้องถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลางเพื่อเป็น
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลบ้านกลางทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
100 คน 

๕.พื้นทีด่ าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 
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๖.วิธีด าเนนิการ   
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และช่องทางอื่นๆ 
  6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด 
  7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง   อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
  2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
  3) มีการเผยแพร่ผลการประเมนิความเสีย่ง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดบั
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
  ผลลัพธ์ 
  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลบ้านกลางลดลง 
 

………………………………………………………………. 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง พ.ศ.2566 – 2570          หน้า ๗๖ 

 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 4.3.2 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจง้ หรือตรวจสอบพบการทจุริตของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลางมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อใหก้ารตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) เพื่อใหก้ารบรหิารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทจุริต
ของหน่วยงาน 
  3) เพื่อสง่เสริมใหบุ้คลากรของหน่วยงานปฏิบัตงิานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 100 คน 

๕.พ้ืนท่ีด าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนินการ   
  1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่องรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
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  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการรอ้งเรียนใหบุ้คลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อรอ้งเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผดิการทจุริต 
  6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการ
ด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรือ่งร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
  7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรียนที่เกีย่วข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องรอ้งเรียน
ทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาใหม้ีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
   (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
   (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ และ  
   (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการ
ด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  9) จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรง่ใสและเป็นธรรม 
  10) จัดท าข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  11) รายงานผลการด าเนินการ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจง้หน่วยงาน) 
 

………………………………………………………………. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับท่ี 4.3.3 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง 
 
๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อใหม้ีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มปีระสทิธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับ
บุคลากรและประชาชน 
  2) เพื่อใหก้ารตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 100 คน 

๕.พ้ืนท่ีด าเนินการ                                                                                                           
  พื้นที่ต าบลบ้านกลาง 

๖.วิธีด าเนินการ   
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่
บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจง้เบาะแสและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบัตกิารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ)และจัดใหม้ีช่องทางการติดตามเรือ่งร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรอื
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนใหผู้้รอ้งเรียนทราบ 
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  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกรณีมเีรือ่ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
  3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                    
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                   
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ส าหรับ ผูร้้องเรียน   
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจง้หน่วยงาน) 
 

………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก 
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