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ค ำน ำค ำน ำ  

  
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน 
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้   

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม
ค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย 
      
 
 

                           เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
                     มกรำคม  ๒๕61 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น    
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
  

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช ่องวางที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในป ัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน    ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ   ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่    
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองไดรับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของผูกขาด ไดแ้ก่ การผูกขาดใน
โครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายไดไ้มเ่พียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้เจ้าหน้าที ่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน พบว ่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น ้อยลง  และมีความเหน็แก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตัง้มากกว ่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค ่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น     
ยกยอ่งคนท่ีมีเงิน  คนที่เปน็เศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู ้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท า
การทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวง  โดยไมม่ีความละอายต่อบุญและบาป  และไมเ่กรงกลัวตอ่กฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองคก์รที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณะของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้อง
กับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร ่งใสนานาชาติ (Transparency International –
ITA)  พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558  อยู่ที่ 35 - 38  คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่  3  ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโ์ปรและประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยป ี  2559   ลดลง
3 คะแนน จากป ี  2558 ได ้ล าดับที ่101 จาก 168 ประเทศ  ซ่ึงสามารถสะท ้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แมว้่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยไดแ้สดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต  ไม่ว่าจะเป ็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 การจั ดตั้ ง อ งค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธ์ศาสตร์ชาติ     
วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได ้
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บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างตน้ไมส่ามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งม ุ่งสู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม ่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้ งชาติ ต ้านทุจริต” มี เป ้าหมายหลักเ พ่ือให้ประเทศไทยได ้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ  50  ในป ี  พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได ้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต ้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต ้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธ์ศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธ์ศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 
ยุทธ์ศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธ์ศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธ์ศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธ์ศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น  เพ่ือให ้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย ่างยั่งยืนจึงได ้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (2562-2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต ่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย ่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย ่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแทจ้ริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต ่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน ์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people's participation)  และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
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4. เปา้หมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาล รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขา้ราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาล 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่มีเขม้แข็งในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) เทศบาลมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
  
5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณใ์นการตอ่ต้านการทุจริต        
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) เทศบาลสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)   
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด รว่มท า รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปอ้งกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) 

ของเทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ า ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.1.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิน่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
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    1.2.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
    1.2.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
    1.2.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
2) โครงการชุมชนร่วมใจปลูกต้นไม้รักษา
ธรรมชาติ 
3) โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 
 
 

 
 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 

 
 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
    1.3.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
    1.3.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
    1.3.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ 

 
 
 
5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ** 
 
 
2) โครงการชุมชนร่วมใจปลูกต้นไม้รักษา
ธรรมชาติ ** 
 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

** โครงการ    
    เดียวกัน 
 
** โครงการ 
    เดียวกัน 

มิติที่ 1 รวม 5 โครงกำร  -  มำตรกำร  - กิจกรรม 950,000 950,000 950,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1) มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  

- - -  

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
     2.2.1 สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร 
งานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 
    2.2.2 สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ 
การจัดการพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน

 
 
 
2) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 
3) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
ผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
4) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
 
5) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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ของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 2.2.3 สร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะบริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

6) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
7) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 

 2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
     2.3.1 มีการจัดท า
แผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน 
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง

 
 
 
 
 
8) มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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ในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย 
ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ 
อปท. 
     2.3.2 มีการ
กระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อ านาจใน อปท. 
 

 
 
 
 
9) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์ 
    2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
    2.4.2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ให้ความช่วย 
เหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
 
10) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
มีคุณธรรม   
 
11) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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    2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

12) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         

- - - 

 2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
    2.5.1 ขอตกลงหรือ
วิธีการอ่ืนใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กร ให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
การบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2.5.2 การให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ 
ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ 
อปท. 
 

 
 
 
 
13) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
 
 
 
 
 
 
14) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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    2.5.3 ด าเนินการให้
มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน กล่าวหา
บุคลากรในองค์กร ที่
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

15) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 
 
16) มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

มิติที่ 2 รวม - โครงกำร  10  มำตรกำร  6  กิจกรรม - - -  
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3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจ 
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
     3.1.1 การจัดให้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
     3.1.2 มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ” 
2) โครงการ“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
3) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

25,000 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

25,000 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

25,000 
 

15,000 
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ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้ 
อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
     3.1.3 มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

 
 
 
 
4) มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
ของประชาชน 
    3.2.1 มีกระบวน 
การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการ
ด าเนินกิจการตาม
อ านาจ 

 
 
 
 
 
5) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
6) โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 

10,000 
40,000 

 
 
 

 
 
 
 
 

10,000 
40,000 

 
 

 
 
 
 
 

10,000 
40,000 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

     3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
    3.2.3 มีรายงานหรือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
7) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
    3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา
การจัดท างบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
8) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

9) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
 

10) กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 

11) กิจกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
 

 
 

100,000 
 
 

- 
 
- 

100,000 
 
 

- 
 
- 

100,000 
 
 

- 
 
- 

มิติที่ 3 รวม 5 โครงกำร  3  มำตรกำร  3  กิจกรรม 190,000 190,000 190,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน      
    4.1.1 มีการจัดท า
และรายงานการจัดท า
ระบบตรวจสอบภายใน 

 
 
 
1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทาง ท่ี
สามารถด าเนินการได้ 
    4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งต้ัง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
2) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาท 
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
    4.3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว้        
   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจ สอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวน การ และ
วิธีการทีก่ฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด   
4.4 การเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
    4.4.1 ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
    4.4.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 
 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
 
 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างท่ัวไป ** 

 
 
 

600,000 
 
 
 
- 

 
 
 

600,000 
 
 
 
- 

 
 
 

600,000 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** โครงการเดียวกัน 

มิติที่ 4 รวม 1  โครงกำร  1  มำตรกำร  1  กิจกรรม 600,000 600,000 600,000  
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ส่วนที่ 3  

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มิติที่ 1 - 4 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 

 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 1.1.1  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

 2.  หลักกำรและเหตุผล 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น  ดังนั้น  แนวทางหนึ่ง     ที่จะช่วยให้
การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร   เพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย     ที่ก าหนด เสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา 
51 ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 
16 ก าหนดใหเ้ทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสารธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง   

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบทบาท หน้าที่ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีส่วนส าคัญในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น              
จึงจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการท างาน และเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ หน้า 19 

 

 3.   วัตถุประสงค์    

1.  เพ่ือเพ่ิมทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง  เป็นธรรมถูก
กฎหมาย  มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้  และมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติ  ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

2.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิดเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อการทุจริต 

3.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในหน่วยงานด้วยกันเองและเสริมสร้างบรรยากาศ
ในหน่วยงาน 

  4.  เพ่ือให้มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

 4.  เป้ำหมำย 

  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง       

 5.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

  5.1  บันทึกขออนุมัตจิัดท าโครงการ 

  5.2  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ 

  5.3  ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 

           5.4  ด าเนินการอบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ             

 6.  ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 

 ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่

 7.  งบประมำณ 

  500,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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 9.  กำรติดตำมและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินจากแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม (แบบสอบถาม) 

 10.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานมีทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง  เป็นธรรมถูกกฎหมาย       
มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้  และมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ    

  2.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และมีความคิดสร้างสรรค์มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิดถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี            
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ   
พนักงานจ้าง    

  3.  สามารถน าความรู้ที่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพ่ือก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันท างาน        
ด้วยความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองและองค์กร 

  4. สามารถน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบจากการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
  
 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 

2)  โครงการชุมชนร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาธรรมชาติ 
 

 1. หลักกำรและเหตุผล  
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวน  แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยใน  ปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานับประการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้  ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า  3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง ” ปลูกป่า     
3 อย่าง ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์  “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัย
และจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ ไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  จึงได้จัดท าโครงการ
ชุมชนร่วมใจปลูกต้นไม้รักษาธรรมชาติขึ้น  เพ่ือให้เกิดความตระหนักให้มีจิตสาธารณะถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี พัฒนาจิตส านึกสาธารณะและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
  2.2 เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองและชุมชนของเทศบาล 
  
 3. เป้ำหมำย  
  3.1 ปลูกต้นไม้ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จ านวน 4 ชุมชน โดยปลูก
พันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล เป็นต้น  
  3.2. ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  พ้ืนที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
จ านวน  4 ชุมชน 
  3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน/ลูกจ้าง
เทศบาล   ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 4 ชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่ม
สตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ทุกภาคส่วน เป็นต้น  
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 4. พื้นที่เป้ำหมำย  
  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
  

 5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564   
  

 6. สถำนที่ด ำเนินกำร  
  6.1 ประชุมเสวนาที่ห้องประชุมเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
  6.2 จัดกิจกรรมเสวนาแกนน ากลุ่มพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ที่วัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ 
ประโยชน์ในชุมชน  
  6.3 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน หรือพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่ได้รับการอนุญาต  
   

 7. ผู้รับผิดชอบ  
  7.1 หน่วยงานหลัก งานพัฒนาชุมชน  
   

 8.งบประมำณ 
  กองการศึกษา  50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9. วิธีกำรด ำเนินงำน  
  9.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม โครงการ 
  9.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
  9.3 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ ในชุมชนและ ในเขตเทศบาล 
   

 10. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
  10.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  10.2 จัดประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง 
  10.3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
  
 ๑1. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  11.1 เกิดสร้างความสามัคคี พัฒนาจิตส านึกสาธารณะและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
  11.2 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองและชุมชนของเทศบาล 
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3) โครงกำรปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ของเทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 

 1. ชื่อโครงกำร    

   โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

 2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  แต่
ประสบปัญหาคือมีรายได้มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่  ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  เทศบาลจึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ของเทศบาลให้สามารถจัดเก็บได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นธรรมและรวดเร็วการที่จะสามารถ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้ครบถ้วนถูกต้องคือ  การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ซึ่งหากเม่ือได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าให้เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีข้อมูลรายละเอียด
ส าหรับการจัดเก็บภาษี  รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์    เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตาม
จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง   ท าให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ  มีข้อมูลถูกต้องและเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550   

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท า”โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

 3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ได้มีแผนที่แม่บทที่ถูกต้องน ามาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ 
3.2 เพ่ือให้ได้เอกสารข้อมูลที่ดินที่อยู่ในเขตต าบลศรีมหาโพธิ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาจัดการพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 
3.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 4. เป้ำหมำย 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จัดท าโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564  

 6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

วิธีด าเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
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6.1 ขั้นเตรียมกำรด ำเนินกำร 

6.1.1 จัดท าและเสนอโครงการจัดท าแผนที่แม่บท เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 

6.1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค าสั่ง  
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 

6.1.3 ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

6.1.4 จัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

6.1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 

6.1.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงชั้นข้อมูลต่ำงๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

6.2.1 สแกนระวางที่ดินพร้อมทั้งปรับแก้ชื่อระวางตามหัวระวาง 

6.2.2 จัดสร้างแฟ้มข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ระวาง 1:1000, 1:2000, 1:4000 
ฯลฯ 

6.2.3 สร้างชั้นข้อมูลตารางกริดให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขต
กระทรวงมหาดไทย 

6.2.4 ท าการก าหนดค่าพิกัดให้กับระวางที่สแกนมา ทุกระวางให้ถูกต้อง 

6.2.5 ท าการตัดขอบระวางที่ก าหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 

6.2.6 น าเข้าระวางตัดขอบที่ก าหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 

6.2.7 ปรับรายละเอียดระวางตัดขอบที่ก าหนดพิกัดแล้ว ที่น าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถ
มองผ่านทะลุกันได้กรณีบางระวางมีระวางขยายงานซ้อนอยู่ 

6.2.8 สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนว
เขตกระทรวงมหาดไทย และเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นข้างเคียงประกอบกัน 

6.2.9  คัดลอกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากส านักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (เช่น ทด1, ทด13, รว9) 

 7. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
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 8. งบประมำณ 

    กองคลัง  50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

         กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     

10.1 ได้มีแผนที่แม่บทที่ถูกต้องน ามาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ 

10.2 ได้เอกสารข้อมูลที่ดินที่อยู่ในเขตต าบลศรีมหาโพธิ 

10.3 ได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาจัดการพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 

10.4 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมต่างๆ มีเพ่ิมข้ึน 
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1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง  บนพ้ืนฐานของความรู้  วามรอบครอบ  ระมัดระวัง  
และคุณธรรม  การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ  ด้วยความรอบครอบและระมัดระวัง  ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่
เบียดเบียนกัน  การแบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม  จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนใน
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน  สร้างพลังในทางบวก  น าไปสู่ความสามัคคี  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  และ
การพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก  และเกิดการ
เรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง  มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ  เดินทางสายกลาง  มีความพอดีและพอเพียงกับ
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 

 3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในเขตเทศบาล  มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และตระหนักถึงความ
ห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  3.3 เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

 4. เป้ำหมำย 

  ประชาชนในเขตเทศบาล  จ านวน  150  คน 

 5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

  ฝึกอบรม  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 

 7. วิธีด ำเนินกำร 

  7.1 จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
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  7.2 ด าเนินการตามโครงการ 

  7.3 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

 8. งบประมำณ 

  กองการศึกษา  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา 

 10. ประเมินผลโครงกำร 
  ประเมินผลโครงการโดยแบบส ารวจหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 

 11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  11.1 ประชาชนโดยทั่วไปในเขตเทศบาล  มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง          
ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

  11.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และตระหนักถึงความ
ห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  11.3 เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ หน้า 28 

 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

 1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

5) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี 
1. หลักกำรและเหตุผล 

  ประเทศไทยจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าปี  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498  เป็นต้นมา  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการเผยแพร่ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน  คณะรัฐมนตรีก าหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือน
มกราคมของทุกปี  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือให้เป็นโอกาสวันส าคัญในรอบปีที่จะรณรงค์ให้ทุกส่วนของสังคมได้ตระหนัก
ถึงบทบาทและความส าคญัของเด็กและเยาวชนของชาติ   

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน  เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่  วันที่  5  ธันวาคม  พุทธศักราช  2534  ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า     
“คนทุกคนมีหน้าที่ต้องท า แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก  คือ  ศึกษาเล่าเรียน  หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา 
ฝึกหัดท าการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา  ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต  ให้สุจริต  แจ่มใส  และ
เฉลียวฉลาด  มีเหตุผล  เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้  ความสามารถและมีประโยชน์  ต่อชาติบ้านเมือง” เด็ก
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง  
เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วย  การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่  
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  มีความขยันขันแข็งตั้งใจท างานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  
ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน  เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  ช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ  หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตน
และของประเทศชาติ  โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็
จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป                      

  ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้จัดให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี  ณ โรงเรียนในเขตเทศบาล  โดยให้เด็กในภายในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้รู้ถึงความส าคัญของ
ตนเอง  รู้ถึงความมีระเบียบวินัย  ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตน
ให้สมกับเป็นผู้ที่มีความส าคัญของประเทศชาติ  ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
รู้จักการใช้เวลา  ความคิด  มีความขยันหมั่นเพียร  มีความรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์สุจริต  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสน์  กษัตริย์  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  2.2  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ดี  มีจิตส านึกท่ีจะรับใช้สังคม
และประเทศชาติ 

  2.3  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ หน้า 29 

 

   2.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ลูกเสือช่อสะอาด โตไปไม่โกง        
ค่ายเยาวชนคุณธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  

 3. เป้ำหมำย 

 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   

 4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564  

 5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ณ โรงเรียนในเขตเทศบาล  ต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  หรือสถานที่อ่ืน
ใดตามความเหมาะสม 

 6. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
  - การแสดงบนเวที 
  - จัดนิทรรศการให้ความรู้ 
  - แจกของขวัญ  รางวัล  อาหาร 
  - การประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น       
  

 7. วิธีด ำเนินกำร 
7.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรี 
7.2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เด็กและเยาวชนทราบ  เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม        
7.3 จัดเตรียมวัสด ุ อุปกรณ์  จัดสถานที่  และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7.4 จัดหาอาหารว่าง  อาหารเสริม  ของขวัญ  ของรางวัล  ส าหรับเด็กและเยาวชน 
7.5 จัดกิจกรรมการแสดงออกของเด็ก  การตอบปัญหา การเล่นเกมส์ต่าง ๆ ตอบปัญหาการป้องกัน  
      การทุจริตทุกรูปแบบ 

 8. งบประมำณ 

   กองการศึกษา  150,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศึกษา   เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนทราบและเข้าใจถึงความส าคัญ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ดี มีจิตส านึกรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

  10.4 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ลูกเสือช่อสะอาด โตไปไม่โกง  ค่ายเยาวชน
คุณธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
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มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 1) มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต   ทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง 
ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือห รือมี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการ
จัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ สู่การรับรู้ของ
สาธารณชน  

4. เป้ำหมำย 

 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  

 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 

 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

2)  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใ ส 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้ปรากฏ
ชัดเจน  

 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และมอบหมาย
งานอย่างเป็นธรรม 

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้ำหมำย 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 4. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 5. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 2. แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 

 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 3)  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และหัวหน้าส่วนราชการ 

 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำง
รำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 4) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิจึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  

  2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

  3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดประชุมคณะท างาน 

 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
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 3. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 4. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 

 5. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

 5. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของ เทศบาลต าบล    
ศรีมหาโพธิผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 5)  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 

 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 1 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ  

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลทางเว็บไซต์  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ครบทุกโครงการ  
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2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะบริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดย  
        ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 6)  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งใน
ด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่
ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 

 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมาปรับปรุ งในการ
ให้บริการ  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกกอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทุกกอง/ฝ่าย ในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงาน
บริการสาธารณะ 
 

 2. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบได ้
 

 3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่าง
ชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
 

 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหารและ
ประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 

 6. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกกอง/ฝ่าย  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน 
 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

 3. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

7)  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
จากรฐัและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิจึงมีการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน 
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือ
การปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

 6.3 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา กองวิชาการฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

2. มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

4. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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2.3  มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

 2.3.1  มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 8)  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ
ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้จัดท า
มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกกอง/ฝ่าย  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ 
ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิเพ่ิมข้ึน 
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2.3.2  มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร  
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

9)  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพ่ือเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ   

 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้ำหมำย 

 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของ
ผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
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2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ รับทราบ  

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน 

4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ หน้า 50 

 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

10)  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือบรรลุผล
ตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงจัด
ให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพ่ือส่งเสริม
สร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น
รูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม
สู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น         
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

 ๓. เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มี
ค่านิยมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดตั้งคณะท างานฯ  

 2. ประชุมคณะท างาน 
  - ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  - พิจารณาคัดเลือก 

 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ  

5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทาง เว็บไซต์ เป็นต้น 

6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน
ตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

7. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะหรือมีจิตสำธำรณะ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

11)  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กร
ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต เทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้ำหมำย 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  

  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่า
ของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

12)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของ
สวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและ
สารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรม  เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

4. เป้ำหมำย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 2. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ   

3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 

 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีกำรอ่ืนใดระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

13)  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการต่างๆ 
ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือ
ด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (กอง/ฝ่าย) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรในเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประชุมหน่วยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 

 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่ทีเ่อ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกกอง/ฝ่าย  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร 
        ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

14)  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ส าคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กร
อิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 

  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ    
        บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 15)  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้ องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
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 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้
ผู้รับบริการ  คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบล      
ศรีมหาโพธิ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

16)  มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยตนเอง 

 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร ฯ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรฯ  รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ  

4. เป้ำหมำย 

 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 

 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  
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 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรฯ 

 5. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรฯ ทราบ 

 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุ คลากรใน
องค์กรฯ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนิติการ  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรฯ เพ่ิมมากข้ึน   
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มิติที่ 3  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม  
          ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
3.1  กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม    
      ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

1)  มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของเทศบาล 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 

 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

 4. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 

   ศรีมหาโพธิ 

4. เป้ำหมำย 

 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    

 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 

 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  

 5. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 6. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 

2) โครงการ “การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องกับความจริง เป็นการสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้อง
เปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อ
ประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมาย
รองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ือรองรับ “สิทธิ
ได้รู้” (right to know) ของประชาชน แม้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานของรัฐจะไม่ใช่เรื่องใหม่ 
เพราะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2540 มาตรา 58 และรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2550 มาตรา 56 โดยมีการ
ออก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นมาใช้บังคับ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
มาตรา ๕๙ ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐไว้ว่า     “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” สิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  มีความแตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญฯ ที่ผ่านมา ก็คือ การเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นเพียง “สิทธิของประชาชน” ให้มาเป็น “หน้าที่ของรัฐ” แทน นั่น
คือรัฐต้องเปิดเผยอย่างอัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นที่ประชาชนจะต้องไปร้องขอด้วยซ้ า  
  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลในด้านต่างๆ นั้น พนักงานของเทศบาลต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามหลักที่ว่า “เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  
  จากเหตุผลข้างต้น เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จึงเล็งเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ “การอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.๑ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และ ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  3.๒ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และประชาชนทั่วไปปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดอ้ย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

4. เป้ำหมำย  
  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
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5. วิธีด ำเนินกำร  
  5.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  5.๒ จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการอบรม  
  5.๓ ด าเนินการอบรม  
  5.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ  
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - 2564   
 

7. สถำนที่ด ำเนินงำน  
  ห้องประชุมเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  หรือสถานที่อ่ืนใดตามความเหมาะสม 
 

8. งบประมำณ  
  กองวิชาการและแผนงาน  25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  ๙.๑ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และประชาชน ทั่วไปมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ๙.๒ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  สามารถปฏิบัติงาน ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ. และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 

๑1. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  

ให้ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบ Pre Test และ Post Test เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและ
หลังการอบรมตามโครงการฯ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

3)  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
  

2. หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  เตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีประชากรอพยพย้าย
ถิ่นเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการขยายการบริการเพ่ือรองรับให้ทันกับความต้องการของประชาชน โดย
ต้องให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และถูกต้องแม่นย าในภาวะเศรษฐกิจที่เร่งรีบที่เวลาเป็นสิ่งมีค่าดังเช่นใน
ปัจจุบัน 
  เทศบาลฯ จึงได้มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะใน
งานด้านการให้บริการประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของประชาชน 
ซึ่งจะท าให้เทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  จึงได้
จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.๑ เพ่ือต้องการขยายการบริการเพ่ือรองรับให้ทันกับความต้องการของประชาชน 

  3.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า 

  3.๓ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจากประชาชน 

  3.๔ เพ่ือให้เทศบาลได้ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

4. เป้ำหมำย 

 ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  จ านวน  4  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินงำน 

 ๑. มอบหมายให้ กองวชิาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยท าสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล แยกเป็น  
๓ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์เทศบาล โดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 

ที ่www.Srimahaphot.go.th   

ส่วนที่ ๒ การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล ในกระดานแสดงความคิดเห็นหรือ     

เว็บบอร์ดให้บริการประชาชน เป็นช่องทางเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น และการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้ง 
หรือการติดตั้งตูโ้ปร่งใสใส่ใจประชาชนทุกชุมชน และส านักงานเทศบาล 

ส่วนที ่๓ การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล การจัดท าเอกสารรายเดือน 
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 6. ระยะด ำเนินกำร 

  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564   

 7. งบประมำณด ำเนินกำร 

   กองวิชาการและแผนงาน  15,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 8. ผู้รับผิดชอบ 

  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑. ขยายการบริการเพ่ือรองรับให้ทันกับความต้องการของประชาชน 

  ๒. การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า 

  ๓. ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจากประชาชน 

  ๔. ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

4)  มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ  เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

4. เป้ำหมำย 

 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
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2. ประชุมคณะท างานฯ  

2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ต่อสาธารณชน  

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ  

กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง ต่อสาธารณชน  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
ศรีมหาโพธิ 
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3.2  กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชำชน 
 

3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน  ในกำรด ำเนินกิจกำร  ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

5)  โครงการจัดท าแผนชุมชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 

  การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดย การสอน 
การฝึกอบรม  ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน  มีการเรียนรู้ร่วมกัน  มีกิจกรรม  เพ่ิมคุณค่า
ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน  ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน   เป็นเครือข่ายชุมชน และ
มีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์  ดังนั้นทุกชุมชน   จึงต้องร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน 
และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือ การกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มา
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจ  วางแผนด าเนินการ  ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน   แผนชุมชน  หมายถึง  กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท า แผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง      
ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถ  แก้ไขปัญหา  ที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้  โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด 
ร่วมก าหนดแนวทาง  และกิจกรรมการ  พัฒนาของชุมชน  โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการ
ค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก  การบูรณาการแผน
ชุมชน  หมายถึง  วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา  ภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน  โดยยึด
หลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง  โดยใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนา  ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน  มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน 
การบูรณาการ  มีทั้งบูรณาการด้านกลไก  บุคลากร  กระบวนการและเครื่องมือ  แผนงาน  และงบประมาณ  และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลด้วย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/      
ว๑๒๒๔  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๓       
ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ซ่ึงรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดใีนการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผน
ระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่  ซึ่งในการนี้กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายในการสนับสนุน
ให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ       
แผนชุมชน  ทั้งระดับหมู่บ้าน / ชุมชน และระดับเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในการจัดท าแผนชุมชน      
หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หากหมู่บ้านใดมีแผนพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว  ให้ด าเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  นั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนชุมชน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล  และกระทรวงมหาดไทย  หมู่บ้านได้มีแผนชุมชนซึ่งมาจาก  กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนชุมชน ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
  3.๑ เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  3.๒ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี 
เป้าหมาย  
  3.๓ เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม  
  3.๔ เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
  3.๕ เพ่ือให้คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
  3.๖ เพ่ือให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ ของ
ชุมชนได้ 
 

4. เป้ำหมำย  
  4  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  
  5.๑ ประชุมผู้บริหาร  ผู้ใหญบ่้าน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ พร้อม และ
วางแผนการด าเนินงาน  
  5.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้ หอกระจายข่าวและ เสียง
ตามสายในหมู่บ้าน  
  5.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชน  
  5.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564   
 

7. งบประมำณ  
  กองการศึกษา  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา 
 

9. กำรประเมินผลโครงกำร  
  ประเมินผลจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าแผนชุมชน  
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  10.๑ คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  10.๒ คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี เป้าหมาย  
  10.๓ คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม  
  10.๔ คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
  10.๕ คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
  10.๖ ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ ของชุมชนได้  
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

6)  โครงการเทศบาลพบประชาชน   

๒.  หลักการและเหตุผล  

    ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา (16) ก าหนดให้เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิมีอ านาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความ 
ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการท างานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่น และนโยบายของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท าความเข้าใจกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของกองคลัง งานควบคุม อาคารสิ่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภคของกองช่าง งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานด้านการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน  ก่อให้เกิดความผูกพันความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลต าบล        
ศรีมหาโพธิ อย่างยั่งยืน และการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามกฎหมายและนโยบายดังกล่าว และให้เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
จึงได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก
แบบบูรณาการ 

 ๓.  วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและ  
ประชาชนเพื่อจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึง 
  3.3 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.4 เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน   

 ๔.  เป้าหมาย  

  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล (ทุกส านัก/กอง) คณะกรรมการชุมชน  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  อสม. และประชาชนทั่วไป          

 ๕.  วิธีการด าเนินการ                                                                                                                                                                                             

 -  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการจากนายกเทศมนตรี 

 -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
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  -  จัดเตรียมเอกสาร  รายละเอียดโครงการ ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่  ประชุมหัวหน้า
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 -  ด าเนินการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินโครงการรายงานให้นายกเทศมนตรี
ทราบ 

   ๖.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ 

   งานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

   ๗.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564   

 ๘.  งบประมาณ   

  กองการศึกษา   ๔๐,๐๐๐  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 ๙.  การติดตามและประเมินผล  

  ๙.๑  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

  ๙.๒  สรุปผลการประเมินและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   ๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงชุมชนและให้บริการ
กับ ประชาชน เพ่ือจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง  

  10.2 ประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาชนรับการบริการอย่างทั่วถึงและเข้าถึงการบริการ 

มากขึ้น  

  10.3 เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  10.4 เกิดความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
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3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่องระยะเวลำ     
         และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 7)  มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เห็นถึงความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการบริหาร
ราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการ
ร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่อง
เรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

 3. วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้ำหมำย 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
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 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เพ่ือก ากับ
ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  

  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า  ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ให้ทุก
หน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอน
เรื่องร้องเรียน 

 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3  กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  กำรจัดท ำงบประมำณ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

8)  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

  3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 

 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

 2. เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน  

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่
เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
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4.2  กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่สำมำรถ  
       ด ำเนินกำรได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

2) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
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 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เทศบาลต าบล   
ศรีมหาโพธิก่อน 

 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่ เทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
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 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 - นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมี
การติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อสาธารณชน
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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4.3  กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น  ดังนั้น  แนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้การ
พัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย ที่ก าหนด เสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ  และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา 
51 ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 
16 ก าหนดใหเ้ทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสารธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง   

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบทบาท หน้าที่ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีส่วนส าคัญในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น              
จึงจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการท างาน และเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  

3.   วัตถุประสงค์    

1.  เพ่ือเพ่ิมทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง  เป็นธรรมถูก
กฎหมาย  มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้  และมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติ  ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
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2.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิดเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อการทุจริต 

3.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรในหน่วยงานด้วยกันเองและเสริมสร้างบรรยากาศ
ในหน่วยงาน 

  4.  เพ่ือให้มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

4.  เป้ำหมำย 

  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง       

5.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

  5.1  บันทึกขออนุมัตจิัดท าโครงการ 

  5.2  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ 

  5.3  ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ 

           5.4  ด าเนินการอบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ             

6.  ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 

 ด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่

7.  งบประมำณ 

  500,000  บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

9.  กำรติดตำมและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินจากแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม (แบบสอบถาม) 
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10.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานมีทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง  เป็นธรรมถูกกฎหมาย       
มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้  และมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ    

  2.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และมีความคิดสร้างสรรค์มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิดถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี            
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและ   
พนักงานจ้าง    

  3.  สามารถน าความรู้ที่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี เพ่ือก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันท างาน        
ด้วยความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองและองค์กร 

  4. สามารถน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบจากการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


	3.ปก
	4.คำนำ
	5.สารบัญ
	8.แผนปฏิบัติการ ปปช. (เนื้อหา)

