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ค าน า 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2566 
 ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
...................................... 

หลักการเหตุผล  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 
ปี2556 ระยะท่ี 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 
2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 

ส่วนที่ 1 
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วิสัยทัศน์         

“เทศบาลต าบลบ้านเขว้าโปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

พันธกิจ ( Mission ) 
        1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
ยึดหลักธรรมาภิบาล  

        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

        3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ เทศบาล
ต าบลบ้านเขว้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล 
บ้านเขว้า 

2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. เพ่ื อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ เทศบาลต าบลบ้ าน เขว้ า 
ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

4. เทศบาลต าบลบ้านเขว้าจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผล
ถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)ด้วย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2566 
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 
 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ: โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.1 เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

1.1.3 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 
     

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการ: โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.4 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี

คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.1.5 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะ

เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
1.1.6 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ

พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการ: โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.7 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ประชาชน 
1.1.8 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต

ให้แก่ประชาชน 
1.1.9 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 

-      
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่คณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล 

มาตรการ: มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า" 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.10 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มี

ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล 

1.1.11 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านเข
ว้า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1.12 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1.13 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุก
ระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 

1.1.14 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่คณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล 

โครงการ: โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกและตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1  เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 

1.3.3 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่คณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล 

โครงการ: โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกและตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
1.3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

 รวม จ านวน  6  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

มาตรการ:  มาตรการ NO Gift Policy 

วัตถุประสงค์: เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
2.1.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า 
2.1.2 เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านเขว้ามีวัฒนธรรมองค์กร 
NO Gift Policy 

-      

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า” 
วัตถุประสงค์:  
2.2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2.2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

มาตรการ: มาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล" 
วัตถุประสงค์:  
2.2.3 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2.4 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

 
- 
 
 

 

     

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

มาตรการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์:  
2.2.5 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2.2.6 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
2.2.7 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

2.2.8 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจ
เป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม: กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

วัตถุประสงค์:  
2.2.9 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก 
ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
2.2.10 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2.2.11 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิด
ความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
2.2.12 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้
กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการประพฤติ มิชอบต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

 

- 
     

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

มาตรการ: มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

วัตถุประสงค์:  
2.2.13 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2.2.14 เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับ
ประชาชน 
2.2.15 เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อ
สาธารณชน 
2.2.16 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล
และการปฏิบัติงานของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
วัตถุประสงค์:  
2.2.17 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก 
2.2.18 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
2.2.19 เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

- 
     

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลกัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

มาตรการ:  มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเขว้าด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

วัตถุประสงค์:  
2.2.20 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านเขว้าแสดง
เจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2.2.21 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าสู่
การรับรู้ของสาธารณชน 
2.2.22 เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
2.2.16 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล
และการปฏิบัติงานของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 รวม จ านวน  8  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 

กิจกรรม:  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์:  
3.1.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.1.3 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

 
- 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

     

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้ อ ง เรี ย น /ร้ อ งทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

กิจกรรม:  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

วัตถุประสงค์:  
3.2.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
3.2.2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

 

- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3 .2   ก าร รั บ ฟั งค ว าม
คิ ด เห็ น   ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

กิจกรรม:  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์:  
3.2.3 เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
3.2.4 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

 
- 

     

 3 .2   ก าร รั บ ฟั งค ว าม
คิ ด เห็ น   ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

มาตรการ: มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์:  
3.2.5 เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
3.2.6 พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

 
- 

     

 รวม จ านวน  4  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 

2566 ด าเนินการไตรมาส หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 2 3 4 

4 . การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ใน การตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

มาตรการ: มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์:  
4.1.1 เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและประชาชน  
4.1.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

 
- 
 

 
 

 

 
 

     

 4.1  การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

มาตรการ: มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์:  
4.1.3 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4.1.4 เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 

 
- 
 

 
 

 

 
 

     

 4.1  การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

มาตรการ: มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล
ต าบลบ้านเขว้า 

วัตถุประสงค์:  
4.1.6 เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
4.1.7 เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

 
- 
 
 
 
 
 

     

 รวม จ านวน  3  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่   

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ         

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
            
            
             
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1             
 3.2             
 3.3             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             
5. พื้นที่ด าเนินการ 
             
6. วิธีด าเนินการ 
             
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
             
8. งบประมาณด าเนินการ 
             
9. ผู้รับผิดชอบ 
             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

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

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2565 - 2568) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2565 - 2568)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชก าร
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลบ้านเขว้าต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยใน
ระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลบ้านเขว้า จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ดังนี้ 
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1. นโยบาย นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                             เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย  การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

4. นโยบาย  ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   3)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                           มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ของแต่ละส่วนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2566 
 
 

     (นายธวชั   จินชัย) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเขว้า 

 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายของรัฐบาล  
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ื อป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

 
ดังนั้น   เพ่ือขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ฯ ให้ เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 

จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลบ้านเขว้า จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  
เพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้
ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้
บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลบ้านเขว้า ถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                2.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
 5.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่      กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

 
 

(นายธวัช   จินชัย) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเขว้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
ที่          /๒๕66 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2565 - 2568) 

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2565 - 2568)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลบ้านเขว้าจึงก าหนดให้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านเขว้าต่อไปเพ่ือให้เกิดการ 
บูรณา-การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทย  
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ 
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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 ในการนี้  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลบ้านเขว้า โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกเทศบาลต าบลบ้านเขว้า        ประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเขว้า     รองประธานคณะท างาน 
3. ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเขว้า      คณะท างาน 
4. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขฯ      คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง       คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง       คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองศึกษา       คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ      คณะท างาน 
9. ผู้อ านวยการกองช่าง       คณะท างาน 
10. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ       คณะท างาน/เลขานุการ 
11. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานปฎิบัติหน้าที่นิติกร   คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่         เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

 

 

 
(นายธวัช   จินชัย) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเขว้า  
  

 

 


