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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การ
สรา้ง 
สังคมที ่
ไม่ทนต่อ
การทุจรติ   

1.1 การสรา้ง
จิตส านกึและ
ความตระหนักแก่
บุคลากร ทั้ง 
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ 
การเมืองฝา่ยสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำของ
เทศบาลตำบล
บ้านเขว้า  

โครงการบรหิารงานตามหลัก 
ธรรมาภบิาล  

 ผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง   

ผู้บรหิาร บคุลากรของเทศบาล  มคีวามรู้ความ
เข้าใจในเรื่องหลกัธรรมาภิบาลคณุธรรม  
และจริยธรรม    

           
 

50,000 สำนกั
ปลดั 

โครงการพฒันาคณุธรรม
จรยิธรรม 
 

ผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และ พนกังานจ้าง ของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 
 

พนักงาน เจา้หนา้ที่ มีคณุธรรม จริยธรรม เขา้ 
ใจหลักธรรมของพระพุทธ ศาสนาและน้อมนำ
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวทางใน
การดำเนนิชีวิต และการปฏิบตัิงาน  

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

โครงการส่งเสรมิ คณุธรรมและ
จรยิธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต  
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้างทุกคน 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนกังานจ้างทุกคนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่างแทจ้ริง สามารถนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบตัิงานและ 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จรยิธรรม แกผู่้บริหาร สมาชิก
สภา และพนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

ประชาชนผูม้ารับบริการทีเ่ทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้ประเมนิความพึง
พอใจการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด 
และต้องได้รบัผลกาประเมินมาต่ำ
ร้อยละ  70 

ผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้าง  
สังกัดเทศบาล 
 

            50,000 สำนกั
ปลดั 

โครงการเพิม่พูนองคค์วามรู้
เกีย่วกบัระเบยีบ ข้อกฎหมาย 
เพื่อลดความเสีย่งของการทุจริต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

บุคลากรผูเ้ขา้รับการอบรมมี
ความรูเ้กี่ยวกับระเบยีบ ข้อ
กฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงของ
การทุจรติในการปฏิบัติงาน 

จัดส่งบุคลากรของเทศบาลตำบลบา้นเขวา้เขา้
รับการอบรม ในหลักสตูรทีเ่กี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที ่
 

            50,000 สำนกั
ปลดั 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
  มาตรการ “ส่งเสรมิการ

ปฏิบัติงานตามประมวล
จรยิธรรมของเทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้” 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจำ พนักงาน 
ปฏิบัติงานตามประมวล 
จรยิธรรมของเทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้ง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ทุกคน 
 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกัปลัด 

มาตรการ “เสรมิสรา้งองค์
ความรูด้้านการตอ่ต้านการ
ทุจริต”  

จำนวนข้อมลู/องคก์รความรู้ดา้นการ
ต่อต้านการทจุรติที่นำมาเผยแพร ่

ข้อมูล/องคก์รความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตทีน่ำมา
เผยแพรม่ากกว่า  5 เรื่องขึ้นไป 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกัปลัด 

โครงการเสรมิสรา้งความ
ซื่อสตัย์ สุจริต และปลูก 
ฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ด ี
ในการตอ่ต้านการทจุรติ 

จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  80 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจำ และ
พนักงานจา้งของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 
ทุกคน 

            50,000  

กิจกรรมใหค้วามรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้งของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

พนักงานเทศบาลและพนกังานจ้างมี
ความเข้าใจเรื่องลประโยชน์ทับซ้อน 

พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบล
บ้านเขว้า ทุกคน 
 

            15,000 สำนกัปลัด 

มาตรการ“มาตรการจัดทำ
คู่มือการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

มีการจดัทำคู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรมีคูม่ือการปฏิบตัิงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกัปลัด 

มาตรการ “ปลกูฝังองค์
ความรู้ให้มีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบั การขดักัน แห่ง
ผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest)” 

มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพือ่
ปลูกฝังองคค์วามรูใ้ห้มคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกบั  การขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

รายงานการประชุมหรือสมัมนาบคุลากรเพื่อปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเขา้ใจเกีย่วกับ  Conflict 
of Interest 

            50,000 สำนกัปลัด 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.2 การสรา้ง
จิตสำนกึและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น  

 

โครงการปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

ทำให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามเข้าใจถึง
ความสำคญัของรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม ทำใหป้ระชาชนมีจติสำนึก ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
รื่นในชุมชน 

ประชาชนร่วมกันปลกูต้นไม ้ ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 
 

            50,000 กองช่าง 

 โครงการส่งเสรมิ อนุรกัษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภมูิทัศน์ใน
ชุมชน 

เกิดกลุม่อาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชุมชนมมีากขึน้ 

ปลูกต้นไม้และปลูกปา่ชุมชนในเขตพื้นที่
รับผดิชอบของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 
จำนวน 

            70,000 กองช่าง, 
กอง 

สาธารณสขุ 

โครงการปลกูผกัรมิรั้ว  
 

ประชาชนโครงการมคีวามรู้และนวตักรรมใน
การปลกูผกัอินทรยี์เกดิการเรียนรูต้าม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและเกดิการแบ่งปัน  

สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง   และ
ประชาชนทั่วไป  
 

            70,000 สำนักปลัด 

โครงการสร้างอาชีพ สรา้งรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ไดส้ร้าง มีรายได้เพิม่ขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความ
พอเพียง เกดิการเรียนรู้และเขา้ใจหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง   

ประชาชนและผู้ที่มคีวามสนใจในการสรา้ง
อาชีพในเทศบาลตำบลบา้นเขวา้ 
 

            70,000 กอง
สวสัดิการ 

 1.3 การสรา้ง
จิตสำนกึและความ
ตระหนักแกเ่ดก็และ
เยาวชน  
 

โครงการคณุธรรมสานสายใย
ครอบครัว  
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางดา้นรา่งกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสต ิปัญญาแก่เดก็ มี
คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านยิม  12 ประการ 
มีลักษณะนสิัยอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึก 
ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง  

ผู้ปกครอง นักเรยีนระดับช้ัน ป.6 โรงเรยีน
ในในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า คร ู
อาจารย์ คณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้าง  
 

            50,000 กองศึกษาฯ 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  โครงการการประกวดคำขวญั
ต่อต้านการทจุรติ  

เด็กและเยาวชนมีคณุธรรม จรยิธรรม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอรร์ัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ 

เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาตำบล 
บ้านเขว้า 

            70,000 สำนกัปลัด 

โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม
ให้เดก็และเยาวชน เทศบาลตำบล
บ้านเขว้า (“โตไปไมโ่กง”)  

เด็กและเยาวชนได้รบัการปลูกฝังใหเ้ป็น
คนดมีีคณุธรรม จรยิธรรม มีความ
ซื่อสตัย์ สุจริต มีภูมคิุ้มกนัทางสังคม  ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอรร์ัปชันและ
การโกง 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า             70,000 สำนกัปลัด 

โครงการสรา้งภูมคิุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบล
บ้านเขว้า (กจิกรรม“ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง”)  

 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคดิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ใน
การดำเนนิชีวิตประจำวันได้ มีภูม ิคุม้กัน
ทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึน้ได้  

จำนวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลบ้านเขว้า             70,000 สำนกัปลัด 

2 การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

โครงการ “ประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทจุรติของผู้บริหารของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้”  
    

-การบรหิารราชการของเทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า มีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจรติของบคุลากรเทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้ได้ ้
-ลดข้อร้องเรียนการดาํเนนิงานของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้  

ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของ
ผู้บรหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจาํนงการต่อต้านการทุจรติ 
ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครั้ง  
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติของเทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้ 5 ปี  

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

2.2 มาตรการ
สรา้งความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัตริาชการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)  
        
    

-  ลดข้อร้องเรียนในการดําเนิน การด้าน
บริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อย
กว่า 90 % 
 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ
เทศบาล จํานวน  1 มาตรการ 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  
  

 มาตรการออกคําสั่งมอบ หมาย
ของนายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ   

ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ใน
ระดับดีและได้รบัความสะดวกและลดการผูกขาด
อํานาจหนา้ที่อันเปน็ช่องทางแห่งการทุจริต 

จดัทําคาํสั่งมอบหมายงานในการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัต ิหรอืการปฏิบัตริาชการทีน่ายก 
เทศมนตร ีจะพึงปฏบิัติหรือดำเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคบั ข้อบัญญตัิ เทศ
บัญญตัิ หรือคำสั่งใด หรอืมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญตัิ เทศบญัญตัิ หรือคำสั่งนัน้ หรอืมติ
ของคณะรัฐมนตรใีนเรื่องนัน้ไมไ่ด้กำหนดในเรื่อง
การมอบอำนาจไว้เปน็อย่างอืน่ ของ
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วน
ราชการ  

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มาตรการ“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนค่าจา้งประจำ และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง”  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทีโ่ปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได ้

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้  ทุกคน 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่าย 
เงินตามข้อบัญญัติงบ ประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 
  
 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบ
งบประมาณ 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง  เทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

กองคลัง 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”  

  
  

- ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูในการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธภิาพ  
- ผู้บริหารมีข้อมลูในการวางแผนการบริหารงาน
ให้มีประสิทธภิาพ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมลูในการพฒันาแผนและ
กระบวนการจดัซือ้จัดจ้างใหม้ีประสทิธิภาพและ
เกิดความคุม้คา่เปน็ประโยชน์กับประชาชน 

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานดา้นพสัด ุ             ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

กองคลัง 
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ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  
  
  

 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
  
 

-มีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน  
-มีการป้องกนัการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสรมิธรุกิจ
ของตนและพวกพ้อง  
- มีการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานดา้นพสัดุ              ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

กอง
คลัง 

โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าว สาร
ด้านการจดัซื้อ–จดัจา้ง 
 

-ประชาชนไดเ้ข้าถึงข้อมลูขา่วสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจดัจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจดัจา้งทั้งหมด 
- การจดัหาพัสดุเปน็ไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญัหาการร้องเรยีนการทุจริตในการ
จัดซื้อจดัจา้งได ้

เผยแพร่ข้อมลูการจดัซื้อ – จดัจ้าง ตาม
แผนงาน/โครงการตา่งๆ ของเทศบาลที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสยีงไรส้าย 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

กอง
คลัง 

โครงการเทศบาลคณุธรรมตาม
รอบพระยุคลบาล 
  
 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง 
น้อมนำหลักการทรงงาน มาใช้ร่วมกันหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 บ ุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 
น้อมนำหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานร่วมกันหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

- สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
- ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบตัิงาน
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เล ือก
ปฏิบัติ 
 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

ทุก
กอง/
สำนกั 

มาตรการป้องกันการทุจรติและ
สร้างความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานทะเบียนและบตัร
ประจำตัวประชาชน 
 

 - สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
-  ไม่มีการทุจริตคอรร์ัปชันในการดำเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเท ียมก ัน/ม ั ่นใจในเร ื ่องความ
ถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน 
 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 
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ประมาณ 
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 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 
 

- ประชาชนผูร้ับบริการมีความพึงพอใจไม่ตำ่
กว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมคีวามโปรง่ใส และ
เกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน 

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มาตรการ “ยกระดับคณุภาพ
การบริการประชาชน” 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชน
ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

2.3 มาตร 
การ การใช้
ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจ
หน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

กิจกรรม การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
   
 

 ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเรว็ในการ
ติดตอ่ขอรบับริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

- เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบล
บ้านเขว้าใหส้ั้นลง 
- ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลบา้นเขว้า 
- พนักงานและเจา้หนา้ที่ของเทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า 
- ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
การสั่งการ อนญุาต การอนุมัต ิและการปฏิบตัิ
ราชการใดๆ ไปสูผู่้ใต้บังคับบญัชาซึ่งมีหน้าที่
รับผดิชอบในการดำเนนิการเรือ่งนั้นโดยตรง 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มาตรการ การมอบอำนาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัตริาชการ 

การบรหิารราชการ การดำเนนิงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อยา่ง 
มีประสิทธภิาพ 

นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และผูอ้ำนวยการ
กอง หัวหน้าสำนกัปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล
บ้านเขว้า  
 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มาตรการ มอบอำนาจของนายก 
เทศมนตร ี

ร้อยละ 80 ของเปา้หมายดำเนินการแล้วเสรจ็ มีการมอบอำนาจอยา่งน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราช บญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 

มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่ ตามพระราชบัญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

คำสัง่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 ให้กบัรองนายกเทศมนตร ี

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

กองช่าง 
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 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมาย
ของายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

- ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รบัอยู่
ในระดบัด ี
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการ
ผกูขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรมีอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรี นายก เทศมนตรีมอบหมาย
ให้ปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลดัเทศบาลมอบหมายใหร้องปลดัเทศบาล และ
ปลดัเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหนา้สว่นราช  

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

2.4 การเชิดชู
เกียรตแิก่หน่วย 
งาน/บุคคลใน
การดำเนนิ
กิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์

โครงการพอ่ – แม่ดเีดน่ 
 

พ่อ แม่ดเีดน่ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคณุ 
มีความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ระดบัด ี

จัดพิธีมอบโลป่ระกาศเกียรติคณุแกพ่่อ แม่ดเีดน่ 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน 

            30,000 กอง
ศึกษา 

กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรติ
คุณแกส่ตรดีีเด่น 
 

- สตรดีีเด่นผู้บำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ำหนดได้รบัการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มอบประกาศเกยีรติคณุให้แกส่ตรไีดร้ับการ
คัดเลือกเปน็สตรีดเีด่น   
 

            30,000 กอง
สวสัดิก

าร 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บคุคลที่ประพฤติ
ปฏิบัตตินให้เปน็ที่ประจกัษ ์

จำนวนหนว่ยงาน/บุคคลที่ได้รบัการยกย่องเชิด
ชูเกียรต ิ

มีการยกย่องเชิดชูเกียรตแิก่หน่วยงาน/บคุคลที่
ประพฤติปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ีจำนวนไม่
น้อยกว่า 10 คน/ป ี

            30,000 สำนกั
ปลดั 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจ 
สอบพบการ
ทุจริต 

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัตริาชการ”   

มีการจดัทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ บุคลากรในองค์กรปฏิบัตติามเกณฑต์ัวช้ีวัด
ข้อตกลงการปฏิบตัริาชการ 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหนา้ที ่
 

เทศบาลตำบลบ้านเขวา้มมีาตรการจดัการ 
กรณไีด้รบัทราบหรือรบัแจ้ง หรือตรวจ สอบ
พบการทุจรติ มคีวาม โปร่งใส และปอ้งกันการ
ทุจริต ตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ด ี

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสงักัดทุกคน             ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มาตรการ “การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน” 

เจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบดำเนินการเกีย่วกับเรือ่ง
ร้องเรียนดำเนนิการจดัการเรื่องรอ้งเรียนของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ตามคู่มือดำเนินการ
เรื่องร้องเรยีนของเทศบาลตำบลบ้านเขว้าโดย
ปฏิบัตติามขั้นตอนการปฏิบัติงานทีส่อดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้งอย่างถกูต้อง 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในสงักัดทุกคน             ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบั
หนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอสิระ” 

เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏบิัติ
ราชการของเทศบาลตำบลบ้านเขวา้จาก
หน่วยงานภาครฐั และองค์กรอสิระ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ใน
สังกัดทุกคน 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

มาตรการ “ดำเนนิการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรยีน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรอืประชาชน 
กล่าวหาเจา้หนา้ที่ของเทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้ว่าทุจริตและ
ปฏิบัตริาชการตามอำนาจหนา้ที่
โดยมิชอบ” 

ร้อยละของเรื่องร้องเรยีนของจ้าหน้าที่ท่ีมี
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลบคุลากรทางการศกึษาใน
เทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ 
และลกูจ้างของเทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

3  การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
  
  
  
  

3.1จัดใหม้ีและเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ได้
ทุกขัน้ตอน 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้าน
เขว้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสารฯ มีข้อมลูแผนพฒันา
เทศบาล แผนดำเนินงาน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปรีายงานผลการปฏิบตัิงาน
ประจำปรีายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประกาศสอบราคา,ประกวดราคา สญัญา
ซื้อขายและสญัญาจา้งทุกโครงการ
หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน แผน
อัตรากำลัง 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

กิจกรรม “การออกระเบียบ
ปรับปรุงระเบยีบศนูย์ข้อมลูขา่ว 
สารของเทศบาลตำบลบา้นเขว้า” 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสาเทศบาลตำบลบ้าน 
เขว้า มีระเบียบการเข้าชัดเจน สอดคล้อง
กับสถานการณป์ัจจุบนั 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ ของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

กิจกรรม “อบรมให้ความรูต้าม 
พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

จำนวนผูเ้ข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการ
เรยีนรูเ้ฉลีย่ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพยส์ินของเทศบาล 
และการรับเรือ่งร้องเรยีนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

ประชาชนได้รบัรู้ข้อมูลขา่วสารทีส่ำคัญ
ของทางราชการ ประชาชนมโีอกาสได้
ตรวจสอบการบรหิารงานของเทศบาล ทำ
ให้ลดการทจุรติและประพฤตมิิชอบมีความ
โปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

โครงการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่
ข้อมูลขา่วสาร และผลงานของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 
 

ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร เทศบาลตำบลบา้นเข
ว้า มีข้อมลูข่าวสาร คือ แผนพัฒนา
เทศบาล แผนดำเนินงาน งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี รายงานผลการปฏบิัติ
ราชการประจำปี รายงานการประชุมสภา
เทศบาล ข้อมูลการจดัซื้อจดัจา้ง ประกาศ
สอบราคา/ประกวดราคา สรปุผลการจัดซื้อ
จัดจา้ง แผนอตัรากำลัง  

ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร เทศบาลตำบล
บ้านเขว้า  
 

            ไม่ใชงบ 
ประมาณ 

สำนกั 
ปลดั 

3.2 การรบัฟังความ
คิดเห็น  
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข์
ของประชาชน 

โครงการประชาคมเพื่อจดัทำ 
ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้  

ประชาคมตำบล เทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า มีส่วนร่วมในการพิจารณา
เพิ่มเตมิแผนพฒันาท้องถิน่ 

. ประชาคมท้องถิ่นระดบัตำบล 
จำนวน  1 ครั้ง 
   

            70,000 สำนกั
ปลดั 

การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

แจ้งผลการดำเนินงานให้ประชาชนผู้
ร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน 

ศูนย์ดำรงธรรเทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกกอง 

มาตรการกำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน   

ขั้นตอนและกระบวนการ จดัการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรยีน ไดร้ับการปรบัปรุงใหส้ะดวก
ยิ่งขึ้น 

มีช่องทางและกำหนดขั้นตอน
กระบวนการในการร้องเรยีน 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

โครงการบำบดัทุกข์ บำรุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน 
(เทศบาลเคลื่อนที่) 

ออกให้บริการเคลื่อนที่ชุมชนในเขต
เทศบาล  6 ชุมชน 

นำสว่นราชการ ออกให้บริการชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขวา้ 
ชุมชนละ 1 ครั้ง 

            70,000 สำนกั
ปลดั 

 3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมสี่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการปลกุจติสำนึกการสรา้ง
เครือข่ายภาครัฐตอ่ตา้นการทจุรติ 

จำนวนผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มพลัง
มวลชน และบุคลากรของเทศบาลตำบล
บ้านเขว้า ไดร้ับการอบรม ปีละ ไม่น้อย
กว่า 50 คน 

ผู้นำชุมชน ประชาชน อาสา สมคัร
ป้องกันภยัฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 
อาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน(อสม.) 
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขวา้ และ
บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

            70,000 สำนกั
ปลดั 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

ทุกชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชน 
และทบทวน ปรับปรุง เป็นประจำ
ทุกป ี

เพือ่ให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้าน 
เขว้า จำนวน 6 ชุมชน มีการจัดทำ
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนทุกป ี

            70,000 สำนกั
ปลดั 

กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลบ้านเขว้า 

การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ ถูกต้อง 

คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

เพื่อให้ทราบว่าการบรหิารงานของ
เทศบาลตำบลบ้านเขวา้ เปน็ไปตาม
มาตรฐานของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรอืไม ่

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบา้นเขว้า 
เป็นประจำทุกปี  

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

4 การเสรมิ 
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามที่ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

โครงการจดัทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 

ส่วนราชการสังกดัเทศบาลตำบลบ้าน
เขว้า มีรายงานการควบคมุภายใน 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  ของเทศบาล
ตำบลบ้านเขวา้ 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

มีการตดิตามและประเมินผลการ
ควบคมุภายใน 

ดำเนินการตดิตามและประเมนิ ผลการ
ควบคมุภายใน ปลีะ 1 ครั้ง 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกกอง 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้าน
เขว้า เข้ารับการอบรม    

จัดการอบรม/ส่งผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านเขว้า และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านเขว้า เข้ารับการอบรม  

            30,000 สำนกั
ปลดั 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบท บาท
หน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้าน 
เขว้า   

            30,000 สำนกั
ปลดั 

4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์ัป
ชันโดยภาคประชาชน 

คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปัชัน
และสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบล 
บ้านเขว้า 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2563 งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

- ทำใหเ้กิดแกนนำ แนวร่วมและ
เครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของ
ท้องถิ่น 
- ทำให้ทุกภาคส่วนมคีวามรู้ ก่อใหเ้กิด
จิตสำนกึและตระหนักเกีย่วกับปญัหา
การทุจรติ  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ วสิาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านเขว้าเข้ามามีสว่นร่วม
ในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 

            ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนกั
ปลดั 

  กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบา้นเขว้า มี
ป้ายประชาสมัพันธ์การแจ้งเบาะแส
การทุกจริตในชุมชน 

จัดทำป้ายประชาสมัพันธก์ารแจ้งเบาะแสการ
ทุกจรติในชุมชน จำนวน 6 ปา้ย 

            30,000 สำนกั
ปลดั 

 


