
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ด้านการปอ้งกันการทุจรติ 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลวังโพธิ ์
อ าเภอไทรโยค  จังหวดักาญจนบุรี 

                     

 

              

                                      ปีงบประมาณ 2562



ค าน า 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปี เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ
และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหาราชการจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. 

แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2561- 2564)  
ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  เป็นแผนที่จัดท าขึ้น อันมีลักษณะเป็นการก าหนดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  เพ่ือ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใสและมีความเข้มแข็งใน
การบริหารงานราชการ เพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 
ในเชิงรุกและยั่งยืน 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  จึงด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น
ด้านป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2561 – 2564 )  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลร่วมกันจัดท า ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังโพธิ์  
ให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ รวมถึงประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีทัศนคติ
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม ต่อการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตต่อไป 
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    ส่วนที่ 1   

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปท าธุระส่วนตัว  
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ าขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์

ส่วนตัวโดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

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

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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         4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เ พ่ื อ ให้ ตน เองได้ รับ สิ ท ธิ ในการด า เนิ น งาน โครงการของภ าครัฐ  รูป แบบของการผู กขาด  ได้ แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้ เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยม  
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บั งหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่ เกรงกลัวต่อกฎหมาย  
ของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด

หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้  ได้มีส่วนท าให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ
สื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิ
บาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แน่นอน 

 เทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็น
ตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่ได้เข้า
ร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  50 ใน ปี  พ .ศ . 2 5 6 4  ซึ่ ง ก า ร ที่ ร ะ ดั บ ค ะ แ น น 
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง 
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์ กรป กครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ด้ านการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต  (พ .ศ . 2 5 6 1  - 2 5 6 4 ) เพ่ื อก าหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลวังโพธิ์ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม 
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกามปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

7.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ตลอดจนประชาชน มี

จิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีโดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 

2. เทศบาลต าบลวังโพธิ์มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้ 

3. หน่ วย งานสามารถประสานความร่ วมมื อ ในองค์ กรและภ ายนอกองค์ กร ในการป้ องกั น  
และปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลวังโพธิ์สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ไม่เหมาะสม การใช้ต าแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต 

5. เทศบาลต าบลวังโพธิ์พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

6. เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยก ากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

      1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
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ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
       2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
      3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ มี
จิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
       4. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
       5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
       7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
       8. เทศบาลต าบลวังโพธิ์ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
       9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
วิสัยทัศน์(Vision) ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 

             “เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
1. องค์ประกอบการจัดท าแผน 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันการทุจริตส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดองค์ประกอบ ไว้   4  มิติ  ดังนี้ 

  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  

   1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 
    1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
    1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
    1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
    1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต 
    1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  

   2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
    2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการให้มีกิจการ ดังนี้ 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์  ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

    2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
ภารกิจตามมิติ  

   3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน โดย 
    3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
    3.1.2 มีการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฎิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
    3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน โดย 
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 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินการกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย 

 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 

 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ภารกิจตามมิติ  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ

ดูแล 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการ

จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
   4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
    4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
    4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
    4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
   4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
    4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
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   4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 
    4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ในปี 2561 – 2564 แยกตามมิติดังนี้ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสรา้งสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร     
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- - - -  

2.ประชาสัมพันธ์ปลกูจิตส านกึ 
ค่านิยม คุณธรรม และสร้าง
วินัยแก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  

- - - -  

3.จัดช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน และก าหนดมาตรการ
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วยความรวดเร็ว ต่อเน่ือง และ
เป็นธรรม  

- - - -  

4.โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

- 50,000 - -  

รวม  4  โครงการ - - - -  
2 . ก า รบ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร   

1. โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2. โครงการมาตรการออก
ค าสั่ งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ป ลั ด อ งค์ ก รป กครอ งส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ หั ว ห น้ า ส่ ว น
ราชการ 

- - - -  

3. โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  

4 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

2,000 2,000 2,000 2,000  

5. โครงการมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2564 

- - - -  

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

6. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

7 . โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
และนอกเวลาราชการ 

- - - - 
 

 



      
8. มาตรการ การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- - - -  

2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

9. มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

- - - -  

10. กิจกรรม “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลวังโพธิ์” 

- - - -  

รวม  10  โครงการ 42,000 42,000 42,000 42,000  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 . ก ารส่ ง เส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

1. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย” 

- - - -  

2. โครงการประชาสัมพันธ์การ
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ .ศ .2561  - 
2564 

3,000 3,000 3,000 3,000  

3 . กิ จ ก รรม ก าร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

- - - -  

3 .3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4. โครงการแผนการจัดเก็บ
ภ า ษี แ ล ะ พั ฒ น า ร า ย ไ ด้ 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .
2561 - 2564 

- - - -  

5 . โค ร งก า ร จั ด เก็ บ ภ า ษี
เคลื่อนที่ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 

5,000 5,000 5,000 5,000  

6. โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 

5,000 5,000 5,000 5,000  

7. โครงการจัดประชาคมเวที
ชาวบ้าน เทศบาลต าบลวังโพธิ์
พ.ศ.2561 - 2564 

5,000 5,000 5,000 5,000  

รวม  7  โครงการ 18,000 18,000 18,000 18,000  
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1. โครงการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลวังโพธิ์ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .2561  - 
2564 

- - - -  

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
ก า รบ ริ ห า ร าช ก า รต า ม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

2. กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนและ
กลไกในการตรวจสอบประจ าปี  
พ.ศ.2561 - 2564 

- - - -  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3. โครงการมาตรการใช้ดุลย
พินิจในการบริหารงานบุคคล
อ ย่ า ง โป ร่ ง ใ ส  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 

- - - -  

  รวม 3 โครงการ - - - -  
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2561 – 2564) 
 

 มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร     

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
  

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ  
ตามหลักเกณฑ์การบริหารบุคคลโดยหลักธรรมมาภิบาลบุคลต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ 

ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม น าความรู้ซึ่งจะน าพาสังคมโดยรวมไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
เทศบาลเมืองกันตังเป็นหน่วยงานราชการที่เน้นการบริการประชาชน ด้วยความเสมอภาค และให้ความส าคัญ 
กับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  
3.2 ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก 

  3.3 มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลวังโพธิ์  
6. วิธีด าเนินการ  

จัดกิจกรรมฝึกอบรมในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เช่น การปฏิบัติธรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เมษายน – กันยายน 2562  
8. งบประมาณการด าเนินการ  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมครอบคลุม ร้อยละ 100 
 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และสร้างวินัยแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้าง ตลอดจน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนการ 

ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงมหาดไทย และเป็นการแสดงเจตจ านงของหน่วยงาน ที่ จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต่อประชาชน 

 
 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือประกาศ และแสดงเจตจ านงในการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
3.2 สร้างความม่ันใจในการติดต่อราชการของประชาชน  
3.3 รับแจ้งเบาะแสทุจริต 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สร้างมาตรฐานในการบริหารและการติดต่อราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวังโพธิ์  
 

6. วิธีด าเนินการ  
ประชาสัมพันธ์มาตรการคุณธรรม จริยธรรม แนวทางความโปร่งใสให้ความรู้แก่ประชาชนในการติดต่อ 

ราชการ และวิธีการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดทั้งปี  
 

8. งบประมาณการด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ร้อยละ 80 
 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
จัดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และก าหนดมาตรการกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยความรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ  
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี หน่วยงานต้องเปิดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน หากมีการ  
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ด้วยความเป็นธรรมและ
ทันต่อ เหตุการณ์ เป็นรูปธรรม  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนในการร้องเรียน ร้องทุกข์  
3.2 ลดอัตราการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ  
3.3 สร้างมาตรฐานในการบริหารงานราชการและการบริการประชาชน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ และประชาชนโดยทั่วไปเกิดการรับรู้และตอบสนองต่อนโยบาย 

ด้านทุจริตไม่โกง 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลวังโพธิ์  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
6.2 ด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดระยะเวลา  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดทั้งปี  
 

8. งบประมาณการด าเนินการ  
ไม่มีงบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนในเขตเทศบาล/ประชาชนโดยทั่วไป ร้อยละ 70 เกิดการรับรู้กิจกรรม/นโยบาย 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 4 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

2.หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทย                 

ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ได้ทรงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน ได้ทรงท านุบ ารุงบ้านเมือง
ให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ได้ทรงกอบกู่เอกราชของชาติด้วยความ กล้าหาญและ
เสียสละ อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บางพระองค์ ได้ทรงด าเนินวิเทโศบาย
ที่ชาญฉลาด ท าให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ 

 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้จัดท า “โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ” ขึ้น เพ่ือส านึก              
ในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์            
เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 
  
3. กลุ่มเป้าหมาย  
 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง จ านวน ……….. คน 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 เขียนโครงการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

4.2 ประสานในการการจัดท าโครงการ 
4.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.3 ปฏิญาณตนในวันท้องถิ่นไทย  
4.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ( ..................................... 2562 ) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
7. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักปลัด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                        การ
จัดวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ) ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่ มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 9.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูน
สถาบัน 
 

 
****************************** 
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ล าดับที่ 5 

 
มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   

ล าดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

2. หลักการและเหตุผล 

   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ปลูกฝัง
อุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประจ าทุกปี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  พระ
เจ้าอยู่หัว นั้น เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดินขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  ได้
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯถวายเป็นราชสักการะราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น 

  เท ศ บ าล ต า บ ล วั ง โพ ธิ์  ใน ฐ าน ะ เป็ น อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใก ล้ ชิ ด 
กับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
3.2 เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่

และต่อสังคม  
3.3 เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

การท างานด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ที่ได้ประกาศใช้ 

4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

    เข้าร่วมกิจกรรมในงานส าคัญต่าง ๆ   

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 ได้แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
10.2 ผู้บริหารได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต

ต่อหน้าที่และต่อสังคม 
10.3 เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวมการท างานด้วย

จิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ที่ได้ประกาศใช้ 
 

******************************************** 
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มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่  6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการออกค าสั่ งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม เป็นการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ   
การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ ยงธรรม  
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. นั้น 

  ดั งนั้ น  เท ศ บ าล ต า บ ล วั ง โพ ธิ์  ใน ฐ าน ะ เป็ น อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ห นึ่ ง  
ที่ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้จัดท ามาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับ

การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท ามาตรการมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
6.2 ประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  
6.3 ออกค าสั่งมอบหมาย 
6.4 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ

การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส 

ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 
 

******************************************** 
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ล าดับที่  7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อก าเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสดูแลจัดการความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบปัญหา
ความต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจ าได้ดีกว่า ดังนั้น ในการดูและจัดการงานของ
องค์กรเพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการท างาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท างานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานหรือไม่ ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่ านี้  การศึกษาจากข้อมูลที่
พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระท าลงไป คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับผลการกระท าจากสิ่งที่องค์กร 
และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ ประชาชนในพื้นท่ีที่เข้ามารับบริการจากองค์กรนั้นเอง 

  จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการรักษาคุณภาพ
ให้คงอยู่เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดให้ได้ เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า 
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ บรรลุสู่จุดหมายของการ
ปฏิบัติงาน ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น 
คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 

  ดังนั้นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ือ
น าผลที่ ได้รับ น ามาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบ  
ต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบล 
วังกระแจะได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้มีโครงการส ารวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับ
ส ารวจสอบถามประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นย า 
ในการน าข้อมูลมาใช้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากท่ีสุด  
3.3 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน

เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
3.4 เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  กระตุ้นการท างาน

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการท างานในด้านบริการสาธารณะ 

4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
6.2 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง 
6.3 จ้างเหมาหน่วยงานที่รับส ารวจ 
6.4 ส ารวจ ประมวลผล 
6.5 การรายงานติดตามและประเมินผล 
6.6 ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
10.2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ยอมรับได ้
10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้องเที่ยงธรรม  

ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
 

******************************************** 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ล าดับที่ 8 

1. ชื่อ โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่ ได้รับการยอมรับว่า 
มีความส าคัญและจ าเป็น ในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อน
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานส่วนภาครัฐ
ภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดแบบธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและก าหนดหน้าที่ของ
ภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาทิเช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 นอกจากนั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยังก าหนดเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น ถื อ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ข า ด มิ ไ ด้  ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  
คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ ก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน 
นอกจากนั้นยังก าหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  เท ศ บ า ล ต า บ ล วั ง โพ ธิ์  เห็ น ถึ ง ป ร ะ โย ช น์ จ า ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ร ะ ช า ช น  
จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการก าหนดให้มีการจัดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน
เป็ นคณ ะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้ อจั ดจ้ างขององค์การบริหารส่ วนต าบลทุ กขั้ นตอน  
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่ากับประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการเปิด
ซองและกรรมการตรวจรับการจ้าง คณะละ 2 ตัว 
 6.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชน เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส 
 6.4 จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ โดยมีตัวแทนภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 

************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ล าดับที่ 9 

1. ชื่อ โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานราชการ ทั้งข้าราชการลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง มีความส าคัญ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ต้องด าเนินการให้
ถูกต้อง ประกอบกับต้องคัดเลือกผู้ที่มีสติปัญญาไหวพริบดี มีคุณสมบัติที่ถูกต้องครบถ้วน       ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง รวมถึงการมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกท่ีโปร่งใส่ เป็นธรรม 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้ท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ขึ้น โดยก าหนดให้มีรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ยุติธรรมในการด าเนินการและสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความง่ายต่อการปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูง และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในกระบวนการด้านการสรรหาบุคลากร 
 3.2 เพ่ือให้การด าเนินการด้านบุคคลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 บุคคลภายนอกที่มาสมัครงาน 
 4.2 พนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดท าค าสั่ง ประกาศเผยแพร่ช่องทางต่างๆ 
 6.2 แต่งตั้งกรรมการเพ่ือสรรหา คัดเลือกและรับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือกบุคลากร  โดยเทศบาลมี
การจัดประชุมครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
 6.3 ด าเนินการประกาศโดยเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม 
 6.4 ด าเนินการประกาศผลการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ของ
เทศบาล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  

10. ผลลัพธ์ 

  เกิดความโปร่งใสในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเป็นมาตรการที่ด าเนินการ           
โดยถูกต้องตามระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล 
 

************************************ 
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มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ล าดับที่  10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมีการแสดง
แผนผังรายละเอียดของงานบริการระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีแผนภูมิและรายละเอียดผู้ให้บริการ 
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.5 เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุงขั้นตอน

แล ะระย ะ เวล า ใน ก าร ให้ บ ริ ก ารที่ ส าม ารถ ป ฏิ บั ติ ได้ จ ริ งแ ล ะ พิ จ า รณ างาน ใน ภ ารกิ จ ว่ า เรื่ อ ง ใด  
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นาก
ยกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  พร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

6.4 มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นข้อร้องเรียน ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

6.6 ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์มากยิ่งขึ้น 
 

******************************************** 
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ล าดับที่  11 

1. ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้อง  
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดให้มีความปลอดภัย
ในอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนให้มีบริการในช่วงเวลาต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร ให้ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน  เกิ ดความ พึ งพอใจอย่ างสู งสุ ด  
แก่ผู้มารับบริการ  สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

  ดั ง นั้ น  เท ศ บ า ล ต า บ ล วั ง โพ ธิ์  จึ ง ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น 
ในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเสมอภาคและ  
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดให้มีความปลอดภัยในอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตามกฎหมาย ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
3.2 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.4 เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยาม ผู้ตรวจเวรยามในวันหยุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วงพัก

เที่ยง ประจ าเดือน 
6.2 มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
6.3 ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นข้อร้องเรียน ปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6.4 ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์มากยิ่งขึ้น 
 

******************************************** 
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ล าดับที่  12 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  
เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 
นั้น 

  ดั งนั้ น  เท ศ บ าล ต า บ ล วั ง โพ ธิ์  ใน ฐ าน ะ เป็ น อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ห นึ่ ง  
ที่ท างานใกล้ชิดประชาชนและได้ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จึง
ได้จัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติ งาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการให้บริการ  
ด้านต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
3.2 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง 

เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.3 เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 
3.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อการท างานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์มากยิ่งขึ้น 
3.5 ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท ามาตรการมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
6.2 ประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  เจ้าหน้าที่/พนักงาน

จ้าง  
6.3 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.4 รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
6.5 ประชุมรับทราบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในจุดที่บกพร่องเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ

การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 

ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 
 10.4 เกิดความพึงพอใจในระดับดี ในการบริการของเจ้าหน้าที่/พนักงานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 

******************************************** 
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มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่  13 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์บริหาร
กิ จ ก า รบ้ าน เมื อ งที่ ดี เ พ่ิ ม เติ ม ใน เรื่ อ งก า ร จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร ต าม ห นั ง สื อ  
ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.  
ข้อ 2.6 อปท. ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อแนะน าและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ตลอดจน
มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2 เพ่ือเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและ 

เป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน   
3.4 เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล 
6.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
6.3 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.4 ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 
 
 



33 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน    
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการด าเนินงานระดับดี 

 
******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

ล าดับที่  14 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวังโพธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/ว 435 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. ข้อ 2.6 อปท. ด าเนินการจัดท า
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อแนะน าและมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วน
ต าบลกับผู้บริหารเทศบาลต าบลวังโพธิ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2 เพ่ือเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 
3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการ

ท างานที่ชัดเจน   
3.4 เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล 
6.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
6.3 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.4 ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 

ภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน    
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการด าเนินงานระดับดี 

 
******************************************** 
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มิติที่  3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

ล าดับที่  15 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ เสียง 
กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ 
อยู่ ใน รูป แบ บ ที่ แ ตกต่ างกั น ออก ไป  เช่ น  ตั ว อั กษ ร ตั ว เล ข  รู ป ภ าพ  เสี ย ง สัญ ลั กษ ณ์  ห รื อ กลิ่ น  
ที่ถูกน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่เรียกว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และ
ผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงเห็นความส าคัญของข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ให้มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บริการ ค าแนะน าผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร 
3.2 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก 
3.3 เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ใส่ใจบริการ ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

4. เป้าหมาย 

4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
4.2 ประชาชน เขตเทศบาล  
4.3 บุคคลทั่วไป 
4.4 หน่วยงานราชการอ่ืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปรับปรุง) 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 6.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 6.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์     
 6.5 แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
 6.6 รายงานและติดตามผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง                                

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม 
10.3 การท างานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก 
10.4 ส ร้ า งภ าพ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี ข อ ง เท ศ บ าล ต าบ ล วั ง โพ ธิ์  ใน ก าร เส ริ ม ส ร้ า งธ รรม าภิ บ าล 

ในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม 
 

******************************************** 
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ล าดับที่ 16 

1. ชื่อ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล 

            เทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
หน้าทีในการจัดระบบบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอ านาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ 
เป็นนโยบายหลักในการน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและ
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษีต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนใน
กระบวนการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในด้านการช าระภาษี จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลวัง
โพธิ์ นั้น 

            กองคลัง เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลวังโพธิ์ขึ้น เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการด าเนินการช าระภาษีต่างๆ และยังส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและเต็มใจที่จะช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาก าหนด  

3. วัตถุประสงค ์

          3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีมากขึ้น 
           3.2 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี 
           3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการช าระภาษี 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

4. เป้าหมาย 

            ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

            งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

           6.1 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
           6.2 จัดท าประกาศการช าระภาษี 
           6.3 ประสานงานกับสมาชิกเทศบาล ผู้น าชุมชน 2 ชุมชน/ ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ใน
ข่ายที่ต้องช าระภาษีทราบโดยทั่วถึงกัน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

            กองคลัง เทศบาลต าบลวังโพธิ์  

10. ผลลัพธ์ 

          10.1 ประชาชนได้รับข่าวสารจากเทศบาลต าบลวังโพธิ์เป็นปัจจุบัน 
           10.2 ท าให้ประชาชนพร้อมใจมาเสียภาษ ี
 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
 10.4 สามารถลดการค้างช าระภาษี หรือลูกหนี้ภาษีท่ีมีอยู่จ านวนมาก 
 10.5 ท าให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลต าบลวังโพธิ์มากขึ้น 
 10.6 ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลวังโพธิ์กับประชาชน 
 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 17 

1. ชื่อ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวังโพธิ์  
        ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนั้น เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  ประกอบกับได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกหลายช่องทาง โดย
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้
ประชาชนได้มาท าการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง
กันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้เห็นความส าคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
 3.2 ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนและพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมพนักงานร่วมกันก าหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดข้อมูล
ข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 6.2 แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  1) ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลต าบลวังโพธิ์จัดบริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าแผ่นพับข้อมูลประชาสัมพันธ์ 

3) จัดท าแผนผังการปรับปรุงการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนการติดต่องานฝ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน   
ณ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

4) ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ให้มีข้อมูลปัจจุบันครบถ้วน 
5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางป้ายประชาสัมพันธ์ 
6) จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลเอกสารที่เป็นปัจจุบัน มีป้ายบอกชัดเจน 
7) จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
8) จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นการด าเนินงาน ณ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
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 6.4 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลวังโพธิ์  มีความกระตือรือร้นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 
 10.2 ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ด้านต่างๆ สามารถตรวจสอบ
ได้ ท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการป้องกันการ
ทุจริต 
 

************************************ 
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มิติที่  3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 18 

1. ชื่อ โครงการแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล 

            การบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเทศบาล มีการบริหารจัดการด้าน
การจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้องย่อมสะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การรวบรวม เรียบเรียง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมหรือความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี งบประมาณ 2561  - 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังกระแจะ เพ่ือให้บุคลากรของ เทศบาลได้มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการของการปฏิบัติราชการ เพ่ือสังคมอยู่ดีมีสุข 

            การปฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติราชการ 3 ด้าน ด้านแรก เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ ก่อนการลงมือปฏิบัติงาน ด้านที่สอง ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ และ 
ด้านที่สาม ต้องพัฒนาคน พัฒนาตนและพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็น
ระบบ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  
ทันตามเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลวังโพธิ์จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายสูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์

          3.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ ก ากับดูแล การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษี 
และพัฒนารายได ้
           3.2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มากขึ้น 
           3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการบริหารเมืองที่ดี 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ความร่วมมือในการช าระภาษี
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

          4.1 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 4.2 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ได้ครบถ้วน 
 4.3 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

            เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

           6.1 ขั้นการเตรียมการ 
  1) ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้งเวียน
ให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ยื่นแบบพิมพ์ภายในเวลาก าหนด 
           6.2 ขั้นการด าเนินงาน 
  1) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  3) ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
  4) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
           6.3 หลังการด าเนินการ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการและแผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

            เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลต าบลวังโพธิ์  

10. ผลลัพธ์ 

          10.1 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
           10.2 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ได้ครบถ้วน 
 10.3 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 
 

************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

ล าดับที่ 19 

1. ชื่อ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล 

            ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลังและมีอ านาจของตนเองโดยเฉพาะ จึงท าให้ประชาชนมีพันธะต่อท้องถิ่นที่จะต้องเข้าส่วนร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่น เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานของท้องถิ่น หรือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาตนเอง 

            เทศบาลต าบลวังโพธิ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 563 ตารางกิโลเมตร และรับผิดชอบพื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบลวังโพธิ์ และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรายได้ ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี โดยผู้มีหน้าที่ในการช าระ
ภาษีจะท าการมาช าระภาษีท่ีท าการเทศบาลต าบลวังโพธิ์ในทุกๆ ปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลวังโพธิ์ มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอต่อการบริหารจัดการงานด้าน
ต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเสียภาษี ไม่ต้อง
เสียเวลามาช าระภาษีที่เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ท าให้สามารถสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการอีกท้ังยังลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการท างานการให้บริการประชาชน กองคลังจึงได้
ด าเนินการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายในเขตเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

          3.1 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลามาเสียภาษี ณ ที่ท าการเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ 
           3.2 เพ่ือพบปะกับประชาชนในพ้ืนที่และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเสีย
ภาษ ี
           3.3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากข้ึน 
 3.4 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการท างานในการให้บริการประชาชน 
 3.5 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

4. เป้าหมาย 

           4.1 ร้านค้าขายของช า ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย และอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 4.2 ประชาชนผู้มีหน้าที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 4.3 เทศบาลต าบลวังโพธิ์ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 4 .4  ประชาชนมี ความ พึ งพอใจในการให้ บ ริการในการลดขั้ น ตอนและลดระยะเวลาใน  
การท างาน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

            พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

           6.1 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
           6.2 ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
           6.3 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

           5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

            งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

          10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริการด้านการจัดเก็บภาษี     
10.2  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

 10.3  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 10.4  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการในการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการท างาน 
 10.5  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง และ
เป็นธรรม 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 20 

1. ชื่อ โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลต าบลวังโพธิ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่
เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่
ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย  

ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ธรรม จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี
โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 ท าให้ต้อง
ออกให้บริการประชาชน และเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้
จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืนๆ 
เทศบาลต าบลวังโพธิ์จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 
2564 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
วังโพธิ์ 

3.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 
3.3 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
3.5 เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

บริการอ่ืนๆ 
3.6 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีอ่ืนๆ 
3.7 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการช าระภาษี 
3.8  เพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้ แจงสิทธิต่ างๆ ของผู้สู งอายุ  และผู้ พิการ รวมทั้ งรับต่ออายุบั ตร 

ผู้พิการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาหรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.9 เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 จัดประชาคมเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์  
  4.2 ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ครอบคลุมทั้ง 2 ชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนที่ สถานที่ 

1,2 สนามกีฬาเอนกประสงค์หน้าตลาดวังโพธิ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการจากนายกเทศมนตรีต าบลวังโพธิ์  
6.2 ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ 
6.3 แจ้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชาคม 
6.4 ออกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามก าหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) จัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน (พ.ศ.256 1 - 2564)  

ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
 2) รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่างๆ และตอบปัญหา

ของประชาชน 
 3) ด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีอ่ืนๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ

การช าระภาษีและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการช าระภาษี 
 4) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและตอบข้อซักถามเก่ียวกับสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้ง

รับต่ออายุบัตรผู้พิการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาหรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเอง    เพ่ือให้เทศบาลต าบลวัง
โพธิ์ เพ่ือปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
 10.2 ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 10.3 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 10.4 ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืนๆ 
 10.5 ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความสะดวกสบายในการสอบถามและรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆ 

 
************************************ 
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ล าดับที่ 21 

1. ชื่อ โครงการจัดเวทีประชาคมเวทีชาวบ้าน ประจ าปี พ.ศ.2561-2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลวังโพธิ์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวาง  โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น    แต่ยัง
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  
และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการต่างๆของทางเทศบาลฯ  ดังนั้น  จึงได้จัดท า
โครงการประชาคม เวทีชาวบ้าน ประจ าปี 2561-2564  ขึ้น ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

3.2 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย กรอบและแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล สร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ เทศบาลต าบลวังโพธิ์  
3.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์ อ านาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาลการบริหารงานของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
3.6 เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 คณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล     
      คณะกรรมการชุมชน  
4.2 พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลวังโพธิ์  
4.3 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
4.4 ตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ     

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการจากนายกเทศบาลต าบลวังโพธิ์   

6.2ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมเวทีชาวบ้านประชาชนทราบโดยออกเป็นหนังสือเรียนเชิญ 
6.3 แจ้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชาคม 
6.4 จัดเวทีประชาคมเวทีชาวบ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและแสดงความคิดเห็นในข้อราชการต่างๆ 

          10.2 ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของเทศบาล  

          10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลไดท้ราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล 

          10.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

          10.5 เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ อ านาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาล 

 10.6 เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
น าไปสู่ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 

************************************ 
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มิติที่  4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

ล าดับที่ 22 

1. ชื่อ โครงการตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลวังโพธิ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบล
วังโพธิ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด
โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น 
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงาน ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ 

  นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2549 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 3.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ จ านวน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
  1) ส านักงานปลัด 
  2) กองคลัง 
  3) กองช่าง  
 6.2 เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  ส านักปลัด เทศบาล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
  กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 6.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
      ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
 6.4 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2564 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  9.1 กองคลัง เทศบาลต าบลวังโพธิ์  
  9.2 คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

10. ผลลัพธ์ 

  การปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง/ฝ่าย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   
 

************************************ 
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มิติที่  4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่ 23 

1. ชื่อ กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบประจ าปี  
    พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีท่ีประชาชนประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกในการตรวจสอบ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกลไกในการตรวจสอบ ท าให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใส 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกใน
การตรวจสอบดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน และได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนผู้มาขอรับบริการของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ และเรื่องอ่ืนๆ ทาง
ช่องทางดังนี้ 

 

 

 

 

 



53 
  1) แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่ส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
  2) แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-3459-1006 และ 0-3459-1406 

3) แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1  ต าบล
ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71150 

4) แจ้งทางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ติดอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
5) แจ้งทางเว็บไซต์ www.wangplocity.go.th 
6) แจ้งทางโทรศัพท์ของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด  และ
ผู้อ านวยการกองช่าง 
7) ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
8) ช่องทางอ่ืนๆ จากส่วนราชการต่างๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม, อ าเภอไทรโยค เพ่ือส่งมาให้

เทศบาลต าบลวังโพธิ์ตรวจสอบ 
  9) แจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลโดยตรง 
 6.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการแจ้ง
ผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้มีช่องทางในการส่ งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานผลอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยเป็นกรรมการกลาง เพ่ือความจ าเป็น
ธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หลีกเลี่ยงปัญหาการรับสินบน ในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่องกับ 
ผู้ร้องเรียน 
 

************************************ 
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มิติที่  4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

ล าดับที่ 24 

1. ชื่อ โครงการมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสใน ประจ าปีงบประมาณ     
        พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคล ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร ให้ปฏิบัติงานหรือมีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือผลักดันให้ เทศบาลต าบลวังโพธิ์  เป็นหน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อตรงโปร่งใส ผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกของความโปร่งใส อันจะมีผล
จูงใจให้บุคลากรท างานด้วยความเต็มใจ มีความสุขในการท างาน และมีจิตส านึกที่ดีทั้งองค์กรและต่อเพ่ือน
ร่วมงาน รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือการเป็นหน่วยงานที่ใสสะอาด ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงก าหนดมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้การพิจารณาด้านการบริหารบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ไม่เลือกปฏิบัติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 6.2 จัดท าประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัคร เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ 
 6.3 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนต าแหน่ง 
 6.4 รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนต าแหน่ง
บุคลากร 
 6.5 จัดท าประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนต าแหน่งพร้อมระบุผลอย่างชัดเจน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

10. ผลลัพธ์ 

  ภายในหน่วยงานมีการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ และแนวทางใน
การพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจดังกล่าวได้ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 25 

1. ชื่อ โครงการกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการท างานและการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต    
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการท างานและบริการประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต มุ่งหมายให้
การบริหารงานราชการเป็นไปเพ่ือสร้างกระบวนการท างานให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนให้เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ซึ่งจะท าให้การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานในการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการ
ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และอ านวยการของประชาชนและเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใน
การบริการประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดให้มีกระบวนการท างานและการบริการ
ประชาชน เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อปรับปรุงกระบวนการการบริการ ให้มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึง
พอใจ ป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ จ านวน 21 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมพนักงานและลูกจ้างร่วมกันเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการท างานแต่ละงานให้ 

เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานในการบริการประชาชน 
 6.2 จัดท าโครงการลดขั้นตอนการท างานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 6.3 แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.4 ประชุมคณะท างาน และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ 
 6.5 ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลวังโพธิ์   

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 เทศบาลต าบลวังโพธิ์ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้จาก
การมอบอ านาจตัดสินใจในภาระงานต่างๆ 
 10.2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว ลดการเกิดปัญหาในการหา
ผลประโยชน์ใส่ตน จากการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน 
 

************************************ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



******************************************************** 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ณ สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีการศึกษาเรื่องราวสิ่ง 

ต่างๆในสถานที่นั้น ๆ ตามกระบวนการหรือวิธีการที่ผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนไว้ และมีการอภิปราย
รายสรุปผลการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้ศึกษาเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เรียนรู้ ผู้
เรียนรู้สภาพความเป็นจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความภาคภูมิใจในแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น นั้นๆ 
 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ได้จัดให้มีโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมให้เยาวชนเป็นรนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิต
ส านักให้เยาวชน เกิดความรัก ความส านึกในความเป็นไทย ซาบซึ้งในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันควรค่าแก่การอนุรักษ์และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการไปศึกษาจากสถานที่ต่าง ๆ และเกิดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความสุข  
3.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเกิดความรัก ความส านักในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นของตนเอง 
3.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีสัมพันธภาพที่ดีในการไหศึกษาร่วมกับผู้อ่ืน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 
3.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ความประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรง จากการไปศึกษาจากสถานที่ต่าง ๆ และเกิด

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความสุข 
4.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีจิตส านึกเกิดความรัก ความส านึกในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์และ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
4.3 นักเรียนร้อยละ 100 มีสัมพันธภาพที่ดีในการไปศึกษาร่วมกับผู้ อ่ืน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.4 นักเรียนร้อยละ 100 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.5 ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชุมชี้แจงความจ าเป็น และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
6.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2562  



 
8. งบประมาณการด าเนินการ  

40,000.- 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

นักเรียน/ผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ร้อยละ 100 เกิดการรับรู้กิจกรรม/นโยบาย 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 5 



1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ  8 สาระ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ  
ในปัจจุบันการปรับปรุงการเรียนการสอนเน้นให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการ 

จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยรูปแบบเนื้อหา และเทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับการเปลี่ยนแผลงของ
สังคม และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้รวบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติจริง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงดังกล่าวได้อย่าง
ยั่นยื่น การจุดโครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ 8 สาระ ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
ประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ 
กลุ่มองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว สามรรถบูรณษการกับสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ และ
นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียน
การสอน อันจะช่วยส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการไปทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ 8 สาระตาม

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศไทย และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.2 นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.3 นักเรียนได้รู้จักการมีสัมพันธภาพที่ดีในการเดินทางร่วมกับผู้อ่ืน มีความเอ้ืออาทรต่อกันช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 
3.4 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้แก่นักเรียน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประสบการณ์ตรง จากการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ 8 

สาระตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศไทย และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.2 นักเรียนร้อยละ 100 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.3 นักเรียนร้อยละ 100 มีสัมพันธภาพที่ดีในการไปศึกษาร่วมกับผู้ อ่ืน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4.4 ครูร้อยละ 100 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้แก่นักเรียน 
4.5 ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชุมชี้แจงความจ าเป็น และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
6.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2562  
 

8. งบประมาณการด าเนินการ  
40,000.- 
 



9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

นักเรียน/ผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ร้อยละ 100 เกิดการรับรู้กิจกรรม/นโยบาย 
 

************************************ 
 
 
 
 

 

 
 

 


