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คํานํา 
 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (สํานักงาน  ป.ป.ช.) 
ไดมี วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบริหารราชการดวยความโปรงใสเปนธรรม                 
รวมทั้งดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริต  และเพ่ือยกยองประกาศเกียรติคุณใหเปนที่ประจักษแกสังคม  
ซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีไดสมัครเขารับการคัดเลือก  และไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนดานการปองกันการทุจริต  ประจําป  2558  และรับเกียรติบัตรเปนรางวัลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ดีดานการปองกันการทุจริต  ประจําป  2558  เมื่อวันพุธที่  16  กันยายน  2558             
ณ  หองนนทบุรี  1  ชั้น  2  อาคาร  4  สํานักงาน ป.ป.ช.  ถนนนนทบุรี  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี       
และสํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจง  เขารวมลงนามบันทึกตกลงความรวมมือ  และรับเกียรติบัตรองคกรปกครอง
ทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันจันท่ี 26 
กันยายน  2559  ณ หองนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4  สํานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ํา) ถนนนนทบุรี  อําเภอเมือง
นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  นั้น 

  สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี  ไดมีหนังสือแจงขอความรวมมือในการดําเนินโครงการ
สงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต ประจําป 2560  เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทจุริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี        

  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรหีวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีฉบับนี้   จะเปนประโยชนและเปนแนวทางใหทุกหนวยงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปฏิบัติงาน     
ดวยความสํานึก   สรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน   เพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและคณะ   ซึ่งจะสราง     
ความโปรงใส   สามารถตรวจสอบได  และสรางภูมิคุมกัน  ในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น   ฉอราษฎรบังหลวงไดอยาง
แนนอนและยั่งยืนตลอดไป   
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สารบัญ 

            

คํานํา 

สารบัญ 

สวนท่ี  1  บทนํา                                                                                                      หนา 

                    หลกัการและเหตุผล          1 

                     วัตถุประสงคของการจัดทําแผน       2 

                     เปาหมาย          2 

                     ประโยชนของการจัดทําแผนงาน       2 

สวนท่ี  ๒  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป              4 

             มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต      4 
  1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร    4 
        ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน 
        และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  5 
  1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน    5 

             มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต      6 
  2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   6 
              2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ    6 
  2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการ   8 
        บริหารกิจการบานเมืองที่ดี      
  2.4 การเชิดชเูกียรติแกหนวยงาน / บุคคลในการดําเนินกิจการ     9 
        การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ    
  2.5 มาตรการจัดการในกรณไีดทราบ  หรือรับแจง หรือตรวจพบการทจุริต  10 

             มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน    11 
  3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวก 11 
        แกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ 
        ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
  3.2 การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน / รองทุกข  12 
        ของประชาชน   
  3.3 การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 13 
 
 
 



       
            หนา 
 

             มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการ  14 
        ตรวจเงินแผนดินกําหนด         
  4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ     14 
        หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได     
  4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น    15 
  4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน 16 
        เพ่ือตอตานการทุจริต 

 สวนที่ 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ    17 

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่  1     17   - 53 

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่  2     54   - 123 

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่  3     124 - 162  

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่  4     163 - 192 

ภาคผนวก 
 

      รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป                
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

                 รายชื่อคณะเจาหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
4  ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

  ในโลกยุคปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่นานาชาติไมใหการยอมรับ  และเปนที่นารังเกียจ
ของสังคมโลก  เนื่องจากกอใหเกิดความเสียหายแกทุกประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยทั้งดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  
ซึ่งดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ไดเปดเผย            
ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน  ประจําป  พ.ศ.  2558 วา  ประเทศไทยไดคะแนน  38 คะแนน              
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  อยูอันดับที่  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  และเปนอันดับที่  3  ในกลุมประเทศอาเซียน  
สําหรับประเทศไทย  ปญหาการทุจริตคอรร ัปชันเปนปญหาที ่เกิดมายาวนานอยางตอเนื ่อง สรางความเสียหาย               
และทําใหเยาวชนคนรุนใหมเกิดทัศนคติยอมรับการโกงถานํางบประมาณบางสวนมาทําเพื่อสวนรวม  และยอมรับ 
การทุจริตคอรรัปชันวาเปนวัฒนธรรมที่อยูในสังคมไทย  ทําใหรัฐบาลภายใตการนําของพลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา  
นายกรัฐมนตรีคนที่  29  และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่  69 / 2557  
เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ  เฝาระวัง  เพ่ือสกัดก้ัน        
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับพลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล              
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและเปนวาระแหงชาติ          
ที่ทกุภาคสวนตองตั้งปณิธานท่ีแนวแนในการท่ีจะดําเนินการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  มีการ
ดําเนินงานแบบโปรงใส  ตรวจสอบได  พึงปฏิบัติราชการเพ่ือราษฎรและรัฐอยางแทจริง  ไมมีผลประโยชนทับซอน  ทุกอยางตอง
ใหความสําคัญกับประชาชน  และใหประชาชนเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐ 

  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ในฐานะองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ไดมองเห็นปญหาการทุจริต       
คอรรัปชันในประเทศไทย  โดยเห็นวาการทุจริตคอรร ัปชัน  คือ  การใชอํานาจหรืออิทธิพลในตําแหนงที่ที่ตนเองมีอยู              
เพื่อเอ้ือประโยชนใหแกตนเอง  ญาติพ่ีนองและพวกพอง  การทุจริตเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความสลับซับซอน             
ซึ่งในการแกปญหาการทุจริตในสังคมไทย  ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
(สํานักงาน  ป.ป.ช. )  ไดมีว ัตถุประสงคเพื ่อสง เสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใหบริหารราชการ                 
ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  รวมทั้งดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริต  เพื่อยกยองประกาศเกียรติคุณ              
ใหเปนที่ประจักษแกสังคม 

  ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี           
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ซึ่งไดกําหนด
รายละเอียดโครงการ  กิจกรรม  มาตรการ  เพ่ือเปนกรอบแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทุกคน  โดยกําหนดใหมีการสรางเครือขายในการดําเนินงานและกําหนด       
ใหดําเนินการในรูปประชารัฐ  คือ  ทุกภาคสวนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน  และขยายผล   
ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น   ดังนั้น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดตระหนักถึงการปฏิบัติงานในภาพรวมใหดําเนินการ    
เพ่ือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  และคณะซึ่งจะสรางความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  และสรางภูมิคุมกัน
ในการปองกันการทุจริต  คอรรัปชนั  ฉอราษฎรบังหลวงไดอยางแนนอนและยั่งยืนตลอดไป   

 

 



- 2 - 

 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

  1. เพ่ือใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  2. เพื่อสงเสริมและเสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปฏิบัติราชการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
   3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ในภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ  พรอมทั้งเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง  
  4. เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ๕. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทาทัน  รวมคิดปองกันการทุจริต  โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง  
  6. เพื่อใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการและประชาชน  ในการเปน อปท. 
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 

เปาหมาย  
  ๑. เจาหนาที่ของรัฐท้ังฝายการเมืองและฝายประจําของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ตลอดจนประชาชน              
มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย  สุจริต  โปรงใส  เปนธรรม  และไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย  
  ๒. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว  โปรงใส  และเปนธรรม  เพ่ือปองกันมิใหเปนเย่ียงอยางแกเจาหนาที่คนอ่ืน  
   ๓. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปราม   
การทุจริตภาครัฐ  
  ๔. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล                  
การใชอํานาจใหเหมาะสม  
  ๕. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพัฒนาเจาหนาที่ทุกระดับ  โดยเฉพาะอยางย่ิงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามหนาที่          
ใหมีบทบาทในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประโยชนของการจัดทําแผน 

   1. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  2. สงเสริมและเสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปฏิบัติราชการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
   3. สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ในภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ  พรอมทั้งเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง  
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       4. ใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ        
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  ๕. ใหทุกภาคสวนรูเทาทัน  รวมคิดปองกันการทุจริต  โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม           
ของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง  
  6. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการและประชาชน  ในการเปน อปท.ตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบท 
เทศบาลตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต 

.................... 
 
1. ชื่อแผน  แผนแมบท  เทศบาลตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
3.  หลักการและเหตุผล   
  ดวยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ  ทีดีอารไอ  ไดรวบรวมขอมูลการจัดอันดับดัชนีการทุจริต
คอรรัปชันป  2557  จาก  3  สภาบันตางประเทศ  พบวาประเทศไทยมีคะแนนการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ิมสูงข้ึน  โดยดัชนีลาสุด
อยูในอันดับที่  35  ปรับเพ่ิมขึ้นจากอันดับ  38  ในปที่ผานมา  (ขอมูล  ณ  เดือนมนีาคม  2557)   
  พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  พระราชทานแกคณะผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการใน
โอกาสเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณ  เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2556  “ ...ถาทุจริตแมแตนิดเดียวก็ขอแชงใหมีอันเปนไป  พูดอยางนี้
หยาบคาย  แตวาขอใหมีอันเปนไป  แตถาไมทุจริต  สุจริตและมีความตั้งใจมุงมั่นสรางความเจริญ  ก็ขอใหตออายุไดถึง  100  
ป  สวนคนไหนที่มีอายุมากแลว  ขอใหแข็งแรง  ความสุจริตจะทําใหประเทศไทยรอดพนอันตราย...”  “...ภายใน  10  ป  
เมืองไทยนาจะเจริญ  ขอสําคัญคือ  ตองหยุดการทุจริตใหสําเร็จ  และ ไมทุจริตเสียเอง...”  ซึ่งความเสียหายจากการทุจริตจะทํา
ใหสังคมเกิดความยากจนการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม  มีความเหลื่อมล้ําในสังคม  ปนทอนความมั่นคง  ความสงบสุข  และ
มีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  สําหรับแนวทางในการปองกันการทุจริต  ประกอบดวย  4  ระดับ  
ดังนี้ 
 - ระดับชาติ รัฐบาลซึ่งเปนผูนําในแตละคณะจะตองทําและปฏิบัติเปนตัวอยาง  ดวยความซื่อสัตยสุจริตไปพรอม ๆ กับ
การรณรงคและแกไขปญหา 
 - ระดับสังคมโดยรวม  ซึ่งหมายถึงภาคธุรกิจ  ภาคราชการ  ภาคชุมชน  ภาคทองถ่ินตาง ๆ ความมุงมั่นของระดับนี้ยังมี
ความแตกตางกันอยูแตเฉพาะในสวนภาคราชการ  เนื่องจากวาเราทํางานกับรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีนโยบายท่ีเขมแข็งในเรื่องนี้ 
ภาคราชการก็ตื่นตัวมาก  จําเปนจะตองปรับตนเอง  เพ่ือดําเนินการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราชการดวย 
 - ระดับองคกร  ซึ่งหมายถึงกระทรวง  กรม  บริษัท  หางรานที่หลาย ๆ คนรวมตัวกันมาเพ่ือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
 - ระดับบุคคล  ซึ่งหมายถึงคนแตละคน  ดังนั้นการรณรงคเรื่องนี้ถาจะใหเกิดผลจริง ๆ ตองทํากันทั้ง  4  ระดับ  โดย
พรอมเพรียงกันยึดโยงกันสัมพันธกันตลอด  ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ได
ดําเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต  โดยการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน   มีการบริหาร
ใหเปนไปตามหลักาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดีเดนและที่ดีดานการปองกันการทุจริต  ตั้งแตป  2552  ถึงป  2556  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับคัดเลือกนี้มี
ความพรอมเปนองคกรปกครองสวนทอถิ่นตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผลหรือ
เครือขายไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ 
  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ไดรับการคัดเลือกใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดี  ดานการปองกันการทุจริต  
ประจําป  2558  ไดสมัครเขารับการคัดเลือกโครงการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  ของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ  ซึ่งตองปฏิบัติหลักเกณฑใน  5  มิติ  ดังนี้ 
           มิติที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
           มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
           มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
           มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                     ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           มิติท่ี 5 ความพรอมในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  ป  2559 
 



 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินไปตามเกณฑดังกลาว  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จึงไดจัดทําแผนแมบทองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  ขึ้น 
4. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือวางแผนและบริหารจัดการใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  ดาน
การปองกันการทุจริตโดยสมบูรณ 
  2. เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผลหรือเครือขายไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
  3. เพื่อรณรงคและขยายแนวคิดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส  และมีความ
เขมแข็งในการบริหารราชการ  เพ่ือใหบังเกิดสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกัน  การทุจริตขององคกรตนเอง 
  4. เพ่ือสรางความตระหนักถึงปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอประเทศอยางรายแรงใหแกคณะผูบริหารหรือ
ขาราชการ  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงประชาชนในทองถิ่นและเสริมสรางทัศนคติ  คานิยมในความซื่อสัตย
สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม  และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
5. เปาหมายการดําเนินการ 
  5.1 ผูบริหาร 
  5.2 สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  5.3 ขาราชการ  ลูกจางและพนักงานจาง 
  5.4 เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 
  5.5 องคกรประชาชน 
  5.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําแผนแมบท/แผนงานโครงการตาง ๆ 
  6.2 จัดทําคูมอืการปฏิบัติงาน/ ปฏิบัติตน 
  6.3 เนนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
  6.4 เนนการมีสวนรวมภาคประชาชน 
  6.5 จัดใหมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน การแกไขปญหา  และการปองกัน 
  6.6 จัดฝกอบรม  ประชุม  สัมมนา    ชี้แจงใหความรูบุคลากรทั้งภายในองคกรและภายนอก 
องคกร  โดยมีแผนงานสนับสนุน  9  โครงการ  8  กิจกรรม  และ  12  มาตรการ  ใน  5  มิติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  3  ป  (พ.ศ. 2558 – พศ. 2560) 
8. พื้นท่ีดําเนินการ  ดําเนินงานในเขตเทศบาลเมอืงสุพรรณรี 
9. งบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  / ใชงบประมาณ 
10. การติดตามประเมินผล 
  10.1 ระยะที่  1  ในชวงไตรมาสที่  1  ของปงบประมาณ  2559  ในขั้นตอนการจัดทาํโครงการ 
  10.2 ระยะที่  2  ในชวงไตรมาสที่  1  ของปงบประมาณ  1560  ในขั้นตอนการจัดทาํโครงการ 
  10.3 ระยะที่  3  ในชวงไตรมาสที่  1  ของปงบประมาณ  1561  ในขั้นตอนการจัดทาํโครงการ 
11. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
  11.1  สามารถดําเนินการแลวเสร็จในทุกโครงการ  ครบ  5  มิติ 
  11.2  ผานการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  12.1 ทําใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริตโดย
สมบูรณ 
  12.2 ทําใหเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เปนองคกรแหงการเรียนรูสามารถขยายผลและสรางเครือขายไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 



  12.3  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส  และมีความเขมแข็งในการบริหาร
ราชการ  เพ่ือใหบังเกิดสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง 
  12.4 ทําใหคณะผูบริหารหรือขาราชการ  พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
ตระหนักถึงปญหาการทุจริต  ที่สงผลกระทบตอประเทศอยางรอยแรงและมีทัศนคติ  คานิยมที่ดี  ในความซื่อสัตวสุจริต                
มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีสวนรวในการปองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
2. หัวขอตามกําหนดการมีดังนี้   
      2.1 การบรรยายเรื่อง “คุณลักษณะ อปท. ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต”  
            โดย  นายวรยุทธ  ชวยณรงค  อนุกรรมการปองกันการทุจริตดานการเมืองการปกครอง 
      2.2 “การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 
   ( Integrity and Transparency Assessment = ITA ) 
   โดย  นายสมพจน  แพงประสิทธ์ิ  เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ 
   วิทยากรจากสํานักงานปองกันการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. 
      2.3 การบรรยาย  มิติที่  1  เรื่อง  “การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต” 
   โดย  นายพะนอม  แกวกําเนิด  อนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื้อสัตยสุจริต 
      2.4 การบรรยาย  มิติที่  2  เรื่อง  “การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต” (พรอมกรณศีกึษา) 
   โดย  นายมณเฑยีร  เจริญผล  รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
          นางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
      2.5 การบรรยาย  มิติที่  3  เรื่อง  “การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน” 
   โดย  รองศาสตราจารยตระกูล  มีชัย 



 
       2.6 การบรรยาย  มิติที่  4  เรื่อง  “การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” โดย  รองศาสตราจารยตระกูล  มีชัย 
       2.7 การบรรยาย  มิติท่ี  5  เรื่อง  “ความพรอมในการเปนตนแบบ” 
    โดย  นางสาวดวงพร  รุจิเรข  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
       2.8 การจัดทํา Workshop  กลุมยอย  ประกอบดวย  
    1) สานเครือขายใหขับเคลื่อนอยางยั่งยืน 
    2) บูรณาการสูแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 
    3) ฝกปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 
    4) การจัดทํารางแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต 
    5) การมอบหมายการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ  เมื่อกลับไปยัง 
อปท. 
  3. สรุปเนื้อหาเพ่ือนํามาจัดทําเปนคูมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ       
ดานปองกันการทุจริต พ.ศ. 2559 – 2561 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่สําเนาแนบมา
ดวย 
  4.  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   ไดมีคํ าสั่ ง  ที่   30/2559  ลงวันที่   15  มกราคม  2559                          
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการ
ปองกันการทุจริต  พ.ศ. 2559 – 2561  ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยคณะกรรมการอํานวยการ  มี
นายกเทศมนตรีเปนประธานกรรมการ  และมีปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการ  โดยมีกรรมการทานอ่ืนอีก  25  
คน  ประกอบดวย               รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา/รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเปนหลัก  
และผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯจากสํานักงาน ป.ป.ช.  สวนคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  มีปลัดเทศบาลเปน
หัวหนาคณะทํางาน  และมีหัวหนา        สํานักปลัดเทศบาลเปนคณะทํางานและเลขานุการ  โดยมีคณะทํางานทานอ่ืนอีก  
13  คน  ประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการของเทศบาลทุกทานเปนหลัก  และผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯจาก
สํานักงาน ป.ป.ช.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายทองถิ่น 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2 มาตรการใชดุลยพินิจละใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน / บุคคลในการดําเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4 มาตรหารจัดการในกรณีไดทราบ  หรือรับแจง หรือการตรวจพบการทุจริต 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน / รองทกุขของประชาชน 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.4 การพัฒนาเครือขายการปองกันการทุจริต 
5.1 บุคลากร  แผนพัฒนาทองถ่ิน  3  ป  แผนปฏิบัติการประจําป  และงบประมาณที่แสดงถึงความยั่งยืนและตอเนื่องใน
การเปนตนแบบ 
5.2 การแกไขปรับปรุง หรือออกระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  ขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนับสนุนการปองกัน
การทุจริต 
5.3 ขอมูลและจํานวนเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะขยายผล 


