แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๓ ป
( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ )
เทศบาลตําบลลุมลําชี
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

สํานักปลัด งานฝายอํานวยการ เทศบาลตําบลลุมลําชี

คํานํา
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการแปลง
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง
ยุ ท ธศาสตรช าติ วา ด วยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตให ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาและสถานการณ ก าร
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคม
มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ ความรวมมือจากฝายการเมื อง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงแสดงเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561
– 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลลุมลําชีตอไป
เทศบาลตําบลลุมลําชี
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ บทนํา

๑–๔

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงคการจัดทําแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

๕ – ๑๒

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ๔ ป
พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แยกตามมิติ
สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ

๑๓ – ๑๑๙

สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้
ความเสี่ย งของการทุจริตที่ มีอยู ในองคก รโดยการประเมิน โอกาสของการทุ จริ ตที่ อาจเกิดขึ้ น ตลอดจนบุ คคล หรื อ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู ในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุ จริต ในระดั บ ท อ งถิ่น พบวา ป จจัย ที่ มี ผลตอ การขยายตัวของการทุ จ ริ ตในระดับ ท อ งถิ่ น ได แก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุป ระสงค สําคัญ เพื่อ
ใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติ
ทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น สาเหตุและ
ปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข องกั บการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช กฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิด
การทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณี ก ารดําเนิน งานของภาครัฐ ได แ ก การจัดซื้อ -จั ดจ าง เป น เรื่ อ งของการ
ผูกขาด ดังนั้ นจึงมีความเกี่ ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสิน บนแกเจาหนาที่
เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

๕) การได้ รับค่าตอบแทนทีไม่เหมาะสม รายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็ นปัจจัยหนึง ทีทําให้
ข้ าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้ องการทีจะมีสภาพความเป็ นอยูท่ ีดีขนึ ทําให้ เจ้ าหน้ าที ต้ องแสวงหาช่องทางเพือเพิม
“รายได้ พิเศษ” ให้ กบ
ั ตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา การทุจริตฉอราษฎร
บังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
๒.หลักการและเหตุผ
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่ งจะทวีความรุน แรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา ลําดับตน ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อ
ตอ การทุจริตคอรรัป ชัน และมั กจะปรากฏขาวการทุ จริตตามสื่อ และรายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งได สงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอัน ดับ ดั ชนี ชี้วัดภาพลักษณคอรรัป ชัน
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก
และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนให
เห็น วาประเทศไทยเปน ประเทศที่มีปญ หาการคอรรัป ชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได
แสดงให เห็ นถึ ง ความพยายามในการปราบปรามการป องกัน การทุจริต ไม วาจะเป น การเป น ประเทศภาคี ภ ายใต
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)
พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดาน
พื้นฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต
คอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวน
หนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาค
สว นไว ด วยกั น จึง ส ง ผลให การทํ า งานของกลไกหรือความพยายามที่ได ก ลา วมาข า งตน ไม ส ามารถทํ าได อ ย า งเต็ ม

ศักยภาพ ขาดความเขมแข็งเต็มศักยภาพปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยู
เปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทั ศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับ รูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ คะแนนจะสู งขึ้น ไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ
ตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญ กับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่
เป น รู ป ธรรมอย างชัด เจน อั นจะนํา ไปสูการปฏิบัติอ ย างมีป ระสิทธิภ าพ บรรลุวัต ถุป ระสงค และ เปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลลุมลําชี
2) เพื่ อ ยกระดับ จิต สํ านึ ก รับ ผิ ด ชอบในผลประโยชน ของสาธารณะของข า ราชการฝ ายการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี รวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลลุมลําชี
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
4. เปาหมาย
1) ข าราชการฝ ายการเมื อ ง ข า ราชการฝา ยบริ ห าร บุ ค ลากรของเทศบาลตํ าบลลุม ลํ าชี รวมถึ ง
ประชาชนในทองถิ่ นมีจิ ตสํา นึ กและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการให บังเกิดประโยชน สุขแกป ระชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี ที่มี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) เทศบาลตําบลลุมลําชี มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ข า ราชการฝ า ยการเมื อ ง ข า ราชการฝ ายบริ ห าร บุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลลุ ม ลํ า ชี ร วมถึ ง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลตําบลลุมลําชี สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) เทศบาลตําบลลุมลําชี มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกัน
การทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวัง
การทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป
(พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕64)
เทศบาลตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
มิติ 1

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

๑.๑การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๑.๑.๑ โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.2 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
๑.๑.3 โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต
๑.๑.4 โครงการเสริมสราง
จริยธรรม คุณธรรม แก
ผูบริหารสมาชิก และพนักงาน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
๑.๑.5 มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี
๑.๑.6 มาตรการ “เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต”
๑.๑.7 โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตยสุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี
ในการตอตานการทุจริต
๑.๑.8 กิจกรรมใหความรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี
๑.๑.9 มาตรการ “จัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับ
ซอน”
๑.๑.10 มาตรการ “มาตรการ
ปลูกฝงองคความรูใหมีความ
เขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest”

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ 1

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต

๑.๒การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

๑.๒.1 โครงการปลูกตนไมเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
รอนในเขตพื้นที่ของ เทศบาล
ตําบลลุมลําชี
๑.๒.2 โครงการสงเสริม
อนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
๑.๒.3 โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ
๑.๒.4 โครงการสรางอาชีพ
สรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓.1 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน
1.3.2 โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก และ
เยาวชน
10 โครงการ ๑ กิจกรรม
๔ มาตรา

๑.๓การสรางจิตสํานัก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน
รวม

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

20,000

20,000

20,000

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

20,000

20,000

20,000

16๐,๐๐๐

16๐,๐๐๐

16๐,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๒.๑.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารเทศบาลตําบลลุม
ลําชี

๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล
๒.๒.2 มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ
๒.๒.3 กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”
๒.๒.4 กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป”
๒.๒.5 กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ
๒.๒.6 กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ
๒.๒.7 โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ – จัดจาง
๒.๒.8 กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๒.๒.9 กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ
๒.๒.10 มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๓ มาตรการการใช
ดุลพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

๒.๓.๑. กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๓.2 โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
๒.๓.3 มาตรการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๓.4 มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี
๒.๓.5 มาตรการมอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒.๔.๑ กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ
๒.๔.๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
๒.๕.2 กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
๒.๕.3 มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
๒.๕.4 มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ”เรื่อง
รองเรียน”

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
การทุจริต

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
การทุจริต

๒.๕.6 มาตรการ “ดําเนิน
การรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี วา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
๒ โครงการ ๑๒ กิจกรรม
๑๐ มาตรา

รวม

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หมายเหตุ

มิติ 3

ภารกิจตามมิติ

๓.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๓.๑.2 กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี”
๓.๑.3 กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
๓.๑.4 มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”
๓.๑.5 กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
และการรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
๓.๑.6 มาตรการ “จัดใหมีชอง
การที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ เทศบาลตําบลลม
ลําชี”
๓.๒ การรับฟงความ ๓.๒.๑.โครงการจัดประชาคม
คิดเห็นการรับและ แผนชุมชน และแผนพัฒนา
ตอบสนองเรื่อง
ทองถิ่น ๔ ป
รองเรียน/รองทุกข ๓.๒.2 มาตรการดําเนินงาน
ของประชาชน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตําบลลุมลําชี
๓.๒.3 มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
รองเรียน
๓.๒.4 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ 3

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน

๓.๒ การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน
๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๓.๒.5 กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรบั ทราบ

รวม

๓.๓.๑ มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาเทศบาล
๓.๓.๒. มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง
๓.๓.๓. กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของ อปท.
๒ โครงการ ๕ กิจกรรม
๗ มาตร

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ ๔

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔.การสงเสริม
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

๔.๑.1 โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
๔.๑.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

๔.๒.๑ มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การ
โอนยาย
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ
๔.๒.๓ โครงการอบรม
คณะกรรมการตรวจการจาง
๔.๓ การสงเสริม
๔.๓.๑ โครงการอบรมให
บทบาทการ
ความรูดานระเบียบกฎหมาย
ตรวจสอบของสภา ทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิก
ทองถิ่น
สภาทองถิ่น
๔.๓.๒ กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น
๔.๓.๓ กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกทองถิ่นใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร
๔.๔ เสริมพลังการมี ๔.๔.๑. มาตรการเฝาระวังการ
สวนรวมของชุมชน คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
(Community)และ ๔.๔.๒ กิจกรรมการติดปาย
บูรณาการทุกภาค
ประชาสันพันธ
สวน
๔.๒.๓ มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต
รวม

รวมทั้งสิ้น

3 โครงการ ๕ กิจกรรม
3 มาตร
17 โครงการ 23 กิจกรรม
24 มาตร

ป ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

260,000

260,000

260,000

หมายเหตุ

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น อยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญ หาการทุจริตคอรรัปชั่นใน สังคมไทยดังกลาวทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญ หา
การคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปได ในที่สุดนั้นตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาค
สวนการเมืองภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหม
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุน
การทุ จ ริ ต คอรรั ป ชั่ น ทั้ งนี้ ก ลไกการนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ งประกอบด ว ยความชอบธรรม ความโปรง ใส ความ
รับ ผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีป ระสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส วนรวมของประชาชนไปเป น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แต
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิ รูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได
(Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส ว นร ว ม (Participation) ดั ง นั้ น การ
พิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบ าลเหลานั้นมาใชเปน เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสํา หรับ หน ว ยงานหรือ งค กรใดๆ จะต อ งคํ านึ งถึง กรอบเป าหมาย วัต ถุ ป ระสงค แ นวทาง หรือ วิ ธีการ
ดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้นเพื่อ
ประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได

4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
๖.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
๖.2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๖.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
๖.4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
๖.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม
๑๐.2 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๑๐.3 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
๑๐.4 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร
ไดอยางมี ประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพน ทุกวิกฤตของโลกที่มากั บ
กระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดีซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
พัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งได รับมอบหมายภารกิจในการใหบริ การ
สาธารณะแกประชาชนใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็ นชอบในหลักการเกี่ยวกับ ยุท ธศาสตรการส งเสริม คุ ณธรรม จริ ย ธรรมในภาครั ฐไว 5
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่
ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติป ฏิบัติตนเปน แบบอยางที่ดีแกป ระชาชน จึงได จัดทําโครงการเสริม สรางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลลุมลําชี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว
และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันทประพฤติตนเปนพลเมืองดีสรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติสรางจิตสํานึกในการทําความดีรจู ักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลลุมลําชี ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลบรรยายให
ความรูแกพนักงานเจาหนาที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับ การพัฒ นาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไปทั้งนี้ขึ้น อยูกับ บุ คลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถมี ทักษะต างๆ ในการปฏิ บัติงาน มีป ระสบการณมี
ความรูและเขาใจงานเป นอยางดี เมื่อไดรับ บทบาทให กระทําหนาที่ใดๆแลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือ
ประสบการณ ที่จําเป นในการทํ างานยอมทําให องคกรนั้นๆ ดอยพัฒ นาหรือ เจริญ ก าวหน าไดอย างลาช า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต มี จรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิ บัติงานตาม
ตําแหนงหนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตอ
งาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว
ยอ มนําพาองคก รหรือ หนวยงานมุง ไปสูความเจริญ ก าวหนา มากยิ่งขึ้น มีความโปร งใสมีการปองกั น การทุ จริต และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบ าล เทศบาลตําบลลุมลําชี จึ งไดจัดโครงการสงเสริมคุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในประกอบดวยคณะผูบริหาร
สมาชิ ก สภาฯ ข า ราชการและพนั ก งานจา ง ตลอดทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปให มี ค วามรู ความเข า ใจในหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มี จรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติบานเมือง
ตอไป
3. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
๓.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อน
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น
๓.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี
4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๗๐ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน 4 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2561

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๗.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
๗.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
๗.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๗.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง
และเกิดความ เหมาะสม
๗.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
๗.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติ
ตอองคกรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางจริยธรรมคุณธรรม แกผูบริหารสมาชิก และพนักงานของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
สงผลให ประเทศตองเรง ปรับ ตั วเพื่ อยืน หยัดแขงขัน ไดในเวทีโลกอยางมีศักยภาพ การก าวเขาสู ป ระชาคมอาเซี ย น
(ASEAN Community :AC) ซึ่งมุงเนนการผลักดันทางดานเศรษฐกิจสูสังคมโลก เตรียมความพรอมคนสังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมใตหลักการพัฒนา
พื้น ที่ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชน สุขที่ยั่งยืน ของ
สังคมไทยตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ประกอบกับ ในปจจุบัน รัฐบาลให ความสําคัญ กับ การปองกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนนโยบายหลักที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนนโยบายหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อมุงเนนสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ ปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาพนักงานเทศบาล เจาหนาที่ทองถิ่น ตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพิ่มพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการทํางาน
ใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจสามารถตรวจสอบได ปฏิบัติงาน
อย างมีจิตสํานึ กตามหลัก ธรรมาภิบ าล มีทัศ นคติ ที่เอื้อตอการบริก ารประชาชน รวมทั้ งทบทวนกฎหมาย ระเบี ย บ
ขั้ น ตอนและวิ ธีก ารปฏิ บั ติง านดั งนั้ น เทศบาลตํ าบลบ า นคา ยหมื่ นแผว จึ งจัด ทํ าโครงการเสริม สรางจริ ย ธรรมของ
เจา หนา ที่ท องถิ่น เทศบาลตําบลบา นคายหมื่น แผว เพื่ อเป นการพัฒ นาการบริห ารจั ด การใหนักบริหารทุ ก ระดั บ มี
ศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง และให
เจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว มีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม ปองกันผลประโยชนทั บ
ซอนแก เจาหนาที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติราชการทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิ บัติราชการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ทองถิ่นเทศบาล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.2 เพื่อใหเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลยึดถือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เปนแนวทางและ
หลักการปฏิบัติ เพื่อกํากับความประพฤติของตนเองตลอดจนมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบริการสาธารณะ
๓.๓ เพื่ อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณ ธรรมและจิตสํานึกที่ดีศรัทธาตอการรับราชการ
มุงเน นการปฏิบัติงานเพื่ อประโยชนสุขสวนรวม มีทัศนคติที่ดีตอการใหบ ริการและสามารถผลักดัน ใหภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัยรับ ผิดชอบตอหนาที่ และเปน ที่
พึ่งพาของประชาชนอยางแทจริง
๓.๕ เพื่อสงเสริมใหเทศบาลมีความพรอมความเขมแข็งทั้งดานบุคลากรดานบุคลากร ดานการบริหาร
มีการบูรณาการ การแกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป

๓.๖ เพื่อใหเจาหนาที่ทองถิ่นรวมคิดปองกันการทุจริตมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิ
ใหเกิดทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่มิชอบ
๓.๗ เพื่อสรางระบบราชการที่มีความโปรงใสปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร
4. กลุมเปาหมาย
จัดฝกอบรมเสริมสรางจริยธรรม พัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลลุมลําชี หรือหนวยงานที่จัดฝกอบรม
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตินายกเทศมนตรี
๖.๒ ติดตอประสานงานกับสถานที่ใชในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
๖.๓ ติดตอประสานงานกับวิทยากรที่จะมาใหความรูกับเจาหนาที่ทองถิ่นในการฝกอบรม
๖.๔ ดําเนินการโดยอบรมเชิงความรู และทัศนศึกษาดูงาน
๖.๕ ประเมินผลการฝกอบรมและรายงานตอผูบริหารทองถิ่น
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปงบประมาณละ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๘. งบประมาณ
ใชงบประมาณการฝกอบรมของแตละปงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เจาหนาที่ทองถิ่นไดรับ ความรูค วามเขาใจเกี่ย วกับแนวทางและวิธีการรวมทั้ งทักษะพื้ น ฐาน
ตางๆ ในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๒ เจา หนา ที่ ท อ งถิ่ น สามารถนํ าทั ก ษะความรู แ ละประสบการณ ที่ ได รับ ไปประยุ กต ใช ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
๑๐.๓ เจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น ของเทศบาลมี ค วามเข ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพในการให บ ริ ก ารสาธารณะแก
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๐.๔ หนวยงานไดรับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และนํามาปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๐.๕ เจาหนาที่ทองถิ่นไดสรางความคุนเคยซึ่งกันและกัน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจนสราง
ความรวมมือและประสานงานที่ดีระหวางงานอันเปนประโยชนตอองคกรตอไป
๑๐.๖ เจาหน าที่ทองถิ่นมี จิตสํานึกรวมคิดป องกันการทุจริต มีระบบ และกลไกในการปอ งกัน และ
ตรวจสอบมิใหเกิดทุจริตหรือปฏิบัติหนาที่มิชอบ
๑๐.๗ หนวยงานสามารถพัฒนาละเสริมสรางเจาหนาที่ ทองถิ่น ในการป อ งกั นและปราบปรามการ
ทุจริตขององคกรมีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและประพฤติมิชอบ
๑๐.๘ สรางระบบราชการที่มีความโปรงใสปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม โดยเทศบาลตําบลลุมลําชี กํ าหนดกลไกและระบบในการบั งคับใช
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง
วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดกําหนดใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชนของชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและ
ถูกกฎหมาย,ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ,ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
,ยึดมั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมีพ ระมหากษั ตริยท รงเป นประมุข และยึ ด มั่น ในหลัก จรรยาวิช าชี พขององค ก ร
นอกจากนี้ สํานัก ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจาการแสวงหา
ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมตามนัยหนั งสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตําบลลุมลําชี
นําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลลุมลําชี ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อเปน เครื่อ งมื อกํากับความประพฤติของข าราชการที่สรางความโปรงใส มีม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุ ค คลและเป น เครื่อ งมือ การตรวจสอบการทํ างานด านต า งๆ ขององคก ารบริห ารส วนตํ าบลบ า นคา ยเพื่ อให การ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม
ตามลําดับ
3.5 เพื่อ ปอ งกันการแสวงหาประโยชนโดยมิช อบและความขั ดแย งทางผลประโยชนที่อาจเกิด ขึ้น
รวมทั้งเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกรขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๖.2 เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุม ลําชี เปดเผยเป น การ
ทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล
ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู
การเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให
การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงไดกําหนด
แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูก ารปฏิบัติที่ เปน รูป ธรรมและเกิ ดความยั่ งยื น ในการ
ปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก คณะผูบ ริหาร
ทองถิ่น สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปลูกจิตสํานึก
2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแห งผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
1. กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสว นตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไม รูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือเรื่องบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลั บ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่
เจ าหน า ที่ ข องรั ฐมี ผ ลประโยชน ส วนตนอยู และมี ก ารใชอิ ทธิ พ ลตามอํ า นาจหน า ที่ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให เกิ ด
ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูใน
รูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรค
พวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่
ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 หนว ยงานภาครัฐ ทุ ก หน วยงานต อ งเข า รับ การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกั น
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากรในเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน
ทับ ซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อให ความรู ความเขา ใจแกพ นั กงานเทศบาลตําบลลุม ลําชี บานค ายหมื่น แผว พนักงานจาง
เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่ อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีก ารทํางานที่ สุจริตโปรงใสของข าราชการและเจ าหนาที่ ของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลุมลําชี มี จิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาลตําบลมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับ ซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

1. มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่ มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับ ปรุงคา ตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเป น ธรรมยึด หลั กการบริหารกิจการ
บา นเมื องที่ ดี เพื่ อสรา งความเชื่อมั่ นวางใจในระบบราชการเสริมสรา งระบบคุณ ธรรม รวมทั้ งปรับ ปรุงและจัดให มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทบั ซอนในภาครัฐทุกระดับ
ปจจุบั นหนวยงานตางๆ เชน สํา นักงาน ก.พ. จึ งไดเผยแพรองค ความรูที่ เกี่ยวของกั บ การป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุ มประเด็ น การประเมิ น 5 ด าน อั น
รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิ บัติใหเปน
กลไกสําคัญ ที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับ ซอนของเจาหน าที่ในภาครั ฐ
เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อ
เปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาวรวมทั้ง เปน
ขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่
ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่ อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเข าใจแก บุคลากรใหเกิ ดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี

6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

1. มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกันไดหากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป
ที่ ผานมา โดยเฉพาะอย างยิ่งในชวงระยะเวลาที่ป ระเทศไทยกําลังเผชิ ญ กับ ป ญ หาการทุ จริตคอร รัป ชั่น ของผูดํ ารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรวมทั้ งได สรางความเสียหายใหกับ ประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน จํ าเปน ที่หน วยงาน
ภาครัฐต องเร งสร างองคความรูใหบุค ลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุและป จจัย ที่นํ าสูการคอรรัป ชั่น เพื่อจะได
หาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝง
องคค วามรูใหมีความเขาใจเกี่ย วกับ ความขัดแยงระหวา งผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม รวมทั้ งให
ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปน
ผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่
สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา
ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกใน
หนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และ
สรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึ กและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่ อส วนรวม ยึ ดถื อหลั ก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
องคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี

6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ วางแผน/การถายทอดองคความรู
๖.2 ออกแบบกิจกรรม
๖.๓ จัดเตรียมเอกสาร
๖.๔ ดําเนินการจัดประชุม
๖.๕ สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มี ก ารประชุ ม หรือ สั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปลู กฝ ง องค ค วามรู ให มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ Conflict of
Interest

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมี
หิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงไดรวมมือกัน
ปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตน ไมเปน
แหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใช
พื้น ที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่ อเปนการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนใน
พื้นที่ตําบลลุมลําชี ประจําป 2561” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู
สวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้น ที่วางเปลาในเขต
เทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ป ระชาชนตระหนัก ในคุ ณ ค า ของสิ่ง แวดล อ ม และรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อั น เป น
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลลุมลําชี
3.3 เพื่ อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคาทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 500 ตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่น เขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดหากลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน
และประชาชนใน ทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม
รื่นในชุมชน

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด
กฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงาน
ตางๆ ทั้ งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
หวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปา
ไม ข องประเทศไทยให มากขึ้ น อย า งมั่ น คง และยั่ ง ยื น ซึ่ งพระองคท า นได เสนอวิ ธีที่ เรีย บง ายและประหยั ด ในการ
ดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอ
กิ น พอใช และระบบนิ เวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหน าย “พอกิ น” หมายถึง
ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ
เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาลตําบลลุมลําชี ในฐานะเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลตํา บลบ านคายหมื่น แผว เพื่อส งเสริมให ป ระชาชนในชุ มชนไดรวมกั น
อนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น การรักษาประโยชน ส าธารณะ สรางความสามั ค คี และสรา งกลุ มอาสาสมัค รและพิ ทั ก ษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบของเทศบาลลุมลําชี จํานวน 22 หมูบาน โดย
ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน
4.2 ดูแล อนุรกั ษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบล
ลุมลําชี จํานวน 22 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมด โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรภาคประชาชนตางๆ
4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาล ขาราชการ พนักงาน/ลูกจาง
เทศบาลตําบลลุม ลําชี ผูนําชุมชนกลุมตางๆทั้ง 22 หมูบานไดแกประธานชุมชนประธานกลุมผูสูงอายุ ประธานอสม.
ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นทีส่ าธารณะประโยชนในเขตชุมชน และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนิ นงานตามโครงการ
(กลุมรวมทุก ชุมชน)
6.2 จัด เวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้ งกลุม พิ ทัก ษสิ่งแวดลอมประจํา ชุม ชน
(กลุมยอยแตละ ชุมชน)
6.3 จัด เวทีเสวนาติดตามผลการดําเนิน งานกลุมพิ ทักษ สิ่งแวดลอ มประจํ าชุม ชน (กลุมย อ ยแตล ะ
ชุมชน)

6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
6.5 จัดกิจกรรมพัฒ นา ปรับ ปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุม ชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รม รื่น นา พัก ผอนหย อนใจและเป นสถานที่อ อกกําลังกายของประชาชนในชุ มชนและชุ ม ชนอื่ น ๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จั ด กิ จ กรรมศึก ษาดู งานหมู บ าน/ชุ มชน หรือ หนวยงานที่ ป ระสบความสํ าเร็ จในการอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เปนเงิน 10,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดมีพระราชเสาวนียใหประชาชนในทุกภาคสวนได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของปาไมและแหลงน้ํา โดยชวยกันดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืน ตลอดไป ซึ่ งรัฐบาลไดนอมนําพระราชเสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชิ นีน าถมาดําเนิน การและ
รณรงคจัดกิจกรรมใหทุกภาคสวนไดรวมปองกันและรักษาพื้นที่ปาไมที่มีอยูของประเทศ รวมทั้งเรงฟนฟูและเพิ่มพื้นที่
ปาไมอยางตอเนื่อง โดยดําเนินโครงการปลูกปาแบบประชาอาสาระยะเวลา 4 ป คือระหวางป 2561-2564
เทศบาลตําบลลุมลําชี มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาลและเทศบาล พ.ศ. 2537 (และแกไข
เพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 67(7) ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่คุมครองดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลลุมลําชี พรอมดวยหนวยราชการในพื้นที่และประชาชน
เยาวชนในตําบลลุมลําชี ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของการฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไมตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรปา
ไมใหดํารงอยู สรางความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน โดยรวมกันปลูกตนไมจํานวน 1,000 ตน เพื่อ
เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลและแสดงถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรกั ษ
รักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหอยูรวมกันทั้งคนและปาไมไดอยางยั่งยืน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฟนฟูปาเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ
3.2 เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาในพื้นที่ตําบลลุมลําชี ไดรวมปลูกปาเพื่อแสดงความจงรักภักดีแ ด
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ,สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและองค
รัชทายาท
3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพื่ อ ให ค วามรูในการอนุรัก ษ ธ รรมชาติ ปลู ก จิ ตสํ านึ ก และสร า งความตระหนั กให ป ระชาชน
เยาวชนในตําบลลุมลําชี ไดมีสวนรวมในการฟนฟูอนุรักษปาไม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.1 ดําเนินการปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะในตําบลลุมลําชี จํานวน 1,000 ตน
๔.2 ผูเขารวมโครงการ (คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ,ขาราชการ,พนักงานจาง,ผูนําชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบลลุมลําชี)
๔.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลลุมลําชี ใหมากขึ้นใหตอเนื่องในทุกป
5. พื้นที่ดําเนินการ
บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี บึงโลโพ เปนตน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขอความอนุเคราะหผูนําชุมชนในการจัดหาพื้นที่สาธารณะในการดําเนินโครงการ
6.2 ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่และดําเนินการจัดหาพันธุไมโดยขอความอนุเคราะหพันธุไมจากสถานี
เพาะชํากลาไมจังหวัดชัยภูมิ
6.3 ประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบและประชาชนที่สนใจเขารวมโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 2๐,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นในตําบลลุมลําชีใหมคี วามอุดมสมบูรณ
10.2 ประชาชนทุกหมูเหลาในพื้นที่ตําบลไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี
10.3 ประชาชนตําบลลุมลําชี มีจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาไม

1. โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งได
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
ราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐาน
ไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่ มุงพั ฒนา
ราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยาง
แทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับ ความจําเป น ประหยัด การพึ่งพา
ตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยั งมุ งเนน การสรางกระบวนการเรียนรู
เพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายได
นอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชองชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดิม
3.2 เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางรายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน
3.4 เพื่อใหชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุมอาชีพ
๓.๕ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนไปสูสินคา OTOP
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 สํารวจผูที่ประสบปญหา/ผูที่สนใจ
6.2 จัดทําโครงการขออนุมตั ิงบประมาณ
6.3 ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
- กิจกรรมฝกอบรมการทําเกษตรปลอดสารพิษ/ปรับปรุงพื้นที่ทําการเกษตร/จัดทําแปลง
- กิจกรรมฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
- กิจกรรมตั้งกลุมอาชีพ
๖.๔ สรุป/ติดตามผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ปละ 3๐,๐00.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 กลุมอาชีพตางๆ ในชุมชนไดรับการสงเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู
10.2 ผูวางงาน ผูตกงาน มีอาชีพรองรับและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
10.3 สนั บ สนุ น ให เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนและพั ฒ นาให มี คุ ณ ภาพไปสู ต ลาดภายนอกอย า งมี
มาตรฐานสากล
10.4 ชุมชนเกิดความเขมแข็งมีความรักความสามัคคีและเกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน

1. โครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดีแลว ยัง
ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปน มนุ ษยที่
สมบู รณ มี ภูมิ คุ มกั น ยื น หยัด อยู ในสัง คมไดอ ยา งมี ค วามสุ ข พระพุ ท ธศาสนา ถื อ เป น แหล งรวมหลักธรรมคํ าสอน
ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ เยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา
และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได
อยางกลมกลืน ภายใตสถานการณที่อาจจะ มีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
การอบรมคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และพั ฒ นาจิ ต แก เด็ ก เยาวชน เป น หน า ที่ ข องทุ ก องค ก ร ที่ จ ะต องให
ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการของสังคม
และประชาชนทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไม
ที่ขาดรากแกว ไมสามารถเจริญ เติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจน
สถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรมใหความรูที่ถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นให
ตรงตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวยที่สําคัญคือ สถาบั น
ครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัยสรางคานิยม
การบริโภคที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนาแตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับเด็กและเยาวชนเจริญวัย
ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้นเพื่อพัฒนา
คนไทยให เปน มนุษ ยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญ ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อ ให ค วามรู แ ก เด็ ก และเยาวชน เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความสํ า คั ญ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย
๓.๒ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
๓.๓ เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนา เด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบัน
๓.๔ เพื่อ สรางความตระหนัก ในการสรางสุข ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสั งคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๕ ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชนใหทําความดีไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติดสรางพลังใน
การ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลายเพื่อถวายเปนพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
4. เปาหมาย
เด็กเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 100 คน

5. ขั้นตอนการดําเนินการ
๕.๑ ติดตอประสานงานกับเจาของสถานที่ติดตอวิทยากร
๕.๒ ประชุมปรึกษาหารือ รวมกันระหวาง ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการในทองถิ่น
๕.๓ แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการในทองถิ่น
๕.๔ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
๕.๕ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากนายกเทศมนตรี
๕.๖ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
๕.๗ ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ป 2561-2564
7. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลบาลตําบลลุมลําชี
8. งบประมาณ
ปละ 20,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนไดรับความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนิน
ชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
๑๐.๓ เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
๑๐.๔ เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา
โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. โครงการ อบรมสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตร ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหลงการเรี ยนรูตลอดชี วิตทุก รูป แบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเปน ทรัพ ยากรที่ มี ความสําคั ญ ควรไดรับการพัฒ นา
เพิ่มพูนความรูอยู เสมอ สามารถปรับ ตัวใหเขากับ สภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม โดยตระหนักในคุณ คาของ
ความเปนไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อชวยลดชองโหวในการเกิดปญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ให เด็กและเยาวชนไดมีส วนรวมอยางต อ เนื่อ งโดยยึด หลัก การตามพระราชบั ญ ญั ติสงเสริ มและพั ฒ นาเด็ กเยาวชน
แหงชาติ
ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลุม
ลําชี ขึ้น เพื่อเปนองคกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทําหนาที่เปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุม
ตางๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะหปญ หาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนกันอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดระบบการดําเนินงานอยางเปนระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนเพื่ อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และชวยสรางความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลลุมลําชี รวมถึงทักษะการเปนผูนํา การบริหารจัดการองคกร การสรางเครือขายความเขมแข็งใหกับ องคกรเด็ ก
และเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี จะไดเปนฐานใหกับครอบครัวใหมีความสุขตอไป
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดทราบถึงสิทธิบทบาทหนาที่ของตน
๓.๒ เพื่อพัฒนาทักษะดานผูนําเด็กและเยาวชน
๓.๓ เพื่อสรางเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
๓.๔ เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 10๐ คน
5. ขั้นตอนการดําเนินการ
๓.๑ จัดประชุมคณะทํางาน
๓.๒ จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
๓.๓ จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทและเนื้อหา/ประสานงานกับวิทยากร และสถานที่ฝกอบรม
๓.๔ ฝกอบรมตามหลักสูตร
๓.๕ ประเมินผลการอบรม โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๓.๖ สรุปผลการดําเนินโครงการ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ป 2561-2564
7. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลบาลตําบลลุมลําชี
8. งบประมาณ
ปละ 30,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดีการ เทศบาลตําบลลุมลําชี

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒. ไดรับรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม
๓. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา
๔. องคกรเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรักความสามัคคีตอกัน

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับ ที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกีย รติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทั ศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ งชาติ ต า นทุ จริ ต ” มี เป า หมาย หลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รับ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรับ รูก ารทุ จ ริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนิ น งาน
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับ พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปน ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน
ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนทองถิ่นใหเหือดหายไปและหากจะวากันไป
แลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางาน
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่นอาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่
คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และ
มูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอให เกิดขึ้นก็ อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติ ของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปจํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 มาตราการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกรและประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒ นางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํ างานที่
โปรงใสสามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรม เพื่อนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลตํ าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยข อมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น
ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานไดจึงไดจัดให มีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 เพื่ อ ใหก ารปฏิ บั ติ งานบุ ค ลากรมี รูป แบบ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ถู ก ต อ ง โปรง ใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลใหมีประสิทธิภาพ
ไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.2 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.3 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลลุมลําชี ไมนอย
กวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาที่ได

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลลุมลํา ชี เป น หนวยงานบริห ารราชการองคก รปกครองส วนท องถิ่น รูป แบบหนึ่ งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2537 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่น ที่ กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มักจะประสบปญ หาดานการอํ านวยความสะดวกในการติดต อ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุป สรรคอยางยิ่งตอการ
ให บริการทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทํ าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สงผลใหระบบการให บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบด วย นายกเทศมนตรีม อบหมายให รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให ป ลั ด เทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผรู ับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรบั มอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรบั ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ละพนักงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนบุคลากรที่มีความสําคัญ
ตอองคกร โดยการขับ เคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลกรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒ นางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒ นาระบบบริหารมีป ระสิ ทธิภาพเปนธรรม เพื่อนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท า ย ที่กํ าหนดให ก ารปฏิ บั ติง านตามอํ า นาจหน าที่ ข องเทศบาลต อ งเป น
ประโยชน สุข ของประชาชน โดยวิธีก ารบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีและคํานึงถึ งการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตร ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิ จของรัฐดังนั้น เพื่อเป น การ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มี
ความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.2 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.3 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.4 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวารอยละ ๙๐
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาได

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุม
ใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีป ระสิทธิภ าพลดขอผิดพลาดในการเบิ กจ ายเงิน ตามเทศบั ญ ญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําทุกปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองคลัง
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรบั ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหา พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลลุมลําชี มีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนเผยสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบ
กับ มาตรา ๕๐(๙) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูล การจัดซื้อ จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
จํานวน ๔ ชองทาง ไดแกทางเว็ปไซค บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังงนี้
-ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
-ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
-ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บรอดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ไมนอยกวา ๓ ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ – จัดจางได

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต องการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดนดําเนินการ
จัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว
เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการ
ทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่องทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองานระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่สิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบานคายหมื่ น แผว ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ
ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริ โภค, ดานการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพั ฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ , ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดา นการสงเสริม ศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
ดานการศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจพอเพีย ง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญ หายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้น ตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค
3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรบั ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย

6. วิธีดําเนินการ
๖.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทั ดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา
,ดานน้ําเพื่ อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสง เสริมกีฬ า, ดานการสงเสริมผู สูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว,
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลลุมลํา ชี เปน หนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองส วนทอ งถิ่ น รูปแบบหนึ่ งที่ มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกป ระชาชนในทองถิ่น พระราชกฤษฎีกาวาด วยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบ านเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหก ารบริหารกิจการบ านเมือ งที่ดี ได แก การบริ หาร
ราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เทศบาลตํ าบลลุมลําชี ไดมุงเนนที่จะให บ ริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบ ริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติจึงไดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรบั ความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรบั ผิดชอบ ในการดูแลกํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามา
ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลุมลําชี

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอน - หลัง สําหรับหนวยงาน
ที่ใหบริการ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด วย เทศบาลตําบลลุม ลํา ชี จึงไดให ความสําคัญ ในการสร างความเป น ธรรมไม เลือกปฏิ บั ติในการ
ใหบ ริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้ นในพื้ น ที่ มากที่ สุด โดยนําแนวทางตามหลัก การบริหารจั ดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนดเชื้อชาติ ภาษาอายุ ความ
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตร ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนโดยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบไดดังนั้น
เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลลุมลําชี มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชน
อยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการรวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความโปรงใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูมารับบริการ รอยละ ๘๐
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผใู ชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ
6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับ
ผูพิการ
6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล,กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าวา ด ว ยหลัก การบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให มีการรับฟ งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับ บริการ เพื่อปรับปรุงการบริ หารงานใหสอดคลองกั บความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่
ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความ
คุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผล
การประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ
ลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายเปน
สําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลลุมลําชี
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ใหแกผูใตบังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนทีน่ ายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ เจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ตามกรอบรวมทั้ งทิ ศ ทางและแนวทางการบริห ารราชการบริห ารราชการดั งกล า ว จึ งได มีก ารประกาศใชพ ระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑแ ละวิธีก ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการประชาชนเทศบาลตําบลลุมลําชี
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลต องเปนไปเพื่อประโยชนของ
ประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริหารสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุก
ทานจะตองรวมกันทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวก
เพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหกับประชาชนไดอยางมีสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
๓.๒ เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นได
๓.๓ เพื่ อปรับ ทัศนคติวิธีก ารคิด วิธีก ารทํางานของบุคลากรให คํานึ งถึงผลลัพ ธ ในด านการ
บริการประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
๓.๔ เพื่ อใหการปฏิ บั ติราชการมีม าตรฐานการบริการสาธารณะที่ ชั ดเจน มี ความโปรงใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลลุมลําชี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรบั ผิดชอบใหเปนปจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ

๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ
๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการให
บริการแกประชาชนทั้งเวลาทําการชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนํา
จุดบกพรองในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด/กองคลัง/กองชาง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของบุคากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ
๑0.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับ บัญ ชาในการบริหารงานในดานตา งๆ ภายใน
องค กรนั้นก็ เป นการช วยเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพของการปฏิ บัติ งานใหเกิด ความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจาณาเลื อก/
มอบหมายภารกิ จและขอบขา ยของความรับ ผิ ดชอบที่ ม อบหมายให ผูใต บั งคั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ งความสํ า คัญ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคม
และทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริการราชการของราชการเทศบาลตําบลลุมลําชี ภายในกรอบอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลลุมลําชี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด และหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรบั
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ/การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการของประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบหมายอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของนายกเทศมนตรี ไว ห ลายเรื่อ งหลายประการรวมทั้ ง กฎหมายอื่ น อี ก หลายฉบั บ ที่ บั ญ ญั ติ อํ า นาจหน า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหการมอบ
อํ านาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน าส วนราชการ ได ป ฏิ บัติ ราชการแทน
นายกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ
หัวหนาสวนราชการปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ได บั ญ ญั ติ กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีในฐานะเจา พนัก งานทองถิ่นไวห ลายประการ ทั้ งการอนุญ าตกอ สรางอาคารรื้อถอนอาคาร ตอเติ ม
ดัด แปลงอาคาร เปน ตน ซึ่ง ลว นแตเกี่ย วขอ งกั บ สิท ธิห น าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่ จ ะใชอํ านาจอยู กั บ
นายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชาและอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได
ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เปนไปอยางรอบคอบ
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ใหกับผูอํานวยการกองชาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว
6. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหผูอํานวยการกองชางเปนผู
ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชาง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบแกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปญหามากมายในป จจุบันไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแก
คนรุนหลังองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางเพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก ห น ว ยงาน/บุ ค คลที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสรางขวัญกําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่
ดีอันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไม
นอยกวา 10 คน/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก จดหมายขาวเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว วารสารเทศบาลตําบล
ลุมลําชี เว็บไซตเทศบาลตําบลลุมลําชี สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก/เยาวชน
และองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่นตั้งใจรวมเปนแกนนําในการสงเสริมสนับสนุน และ
อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป สํานักปลัดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อ
นําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงมั่นชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอ
บุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ยกย อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชนที่ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรมด า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรบั รู
3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพื่ อเปนขวัญ และกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุน และสงเสริมการดําเนิน งาน
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
5. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน)
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลั งไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่ อใหรอดพนและสามารถดํ ารงอยูไดอย างมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใช
สอย ในลักษณะของสวนผสมตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ตน ทุ นการผลิต สู งขึ้น ประกอบกับ เกิ ดวิก ฤติ ท างเศรษฐกิจ ของประเทศ ทํ าให ตอ งหั น กลั บ มาทํ า
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน ได จึงเปนอี ก
แนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชนปลอดภัยจาก
การใชสารเคมีและสารพิษตกคางทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคใน
ครัวเรือนเปนการลดรายจายของครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการ
เพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย เทศบาลตําบลลุมลําขี ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งโดยคั ดเลือ กประชาชนที่ ป ฏิ บั ติ ตนตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ส ามารถลดการใช
ทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลผลิตที่เหลือจากบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งอีกทั้งยัง
เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช รัชกาลที่ ๙ มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอม
นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใชในการ
ดําเนินชีวิต
4. เปาหมาย
มอบใบประกาศเกียรติคุณใหประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกประชาชนผูป ฏิ บัติตามปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อใหแตละชุมชนดําเนินการ
คัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อผูที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหผูที่ผานการคัดเลือก

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลผลิต
-ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรบั การยกยองเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ
-ประชาชนที่ป ฏิบั ติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งสามารถลดการใช ทรัพ ยากรน้ํ าและ
ตนทุนในการใชจายลงไดและสามารถนําผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูก ารปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม คา นิยมและวัฒ นธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่ งที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งาน
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคมชุมชน และประเทศชาติเกิดความตระหนัก
ถึงภัยจากากรทุ จริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํา มาตรการ “จัดทํ า
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อใหบุ คลากรปฏิบัติราชการดว ยความซื่อสัต ย สุจริต มีคุ ณ ธรรม ตามแนวทางการบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณ
ุ ธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู ป ฏิ บั ติ งานการมี สว นรวมของประชาชนการเป ดเผยข อมู ล การติ ดตาม ตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติงาน ทั้ งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลัก เกณฑและวิธี การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการ
และระยะเวลาที่กําหนด เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลลุม ลําชี กับปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี และ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับ สํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับ ขั้น ตอนวิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดทําขอตกลงผลงานกับ
ผูใตบั งคับ บัญ ชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบั ติราชการ ในระดับสํานั ก/กอง/ฝาย
เพื่อใหการดํ าเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับ รองการปฏิบั ติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกั บ การดํ าเนิ น การตาม
ตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
และผูจัดเก็บขอมูลเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกั บ หน วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วัด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ กรณี ที่ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องตนไมเปน ไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่ อหาแนวทางแก ไขใหการปฏิ บัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ไดรับ
5
4
3
2
1

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายองคกรปกครองสวยทองถิ่นแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวนท องถิ่ นดําเนิน กิจการเปน ไปตามกฎหมายอย างเครงครัด และมี ประสิ ท ธิภาพตามอํา นาจหนาที่ที่กําหนดไว ใน
กฎหมายกลไกองค กรอิ สระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ซึ่งในแงของการทุ จริต จะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จริตแหง ชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคที่ มีห นาที่
สําคัญดังนั้น เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงไดจัดทํามาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”ขึ้นเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกลการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระตามแผนปฏิบัติการปกครองปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช.ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ใหความรวมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี จากหนวยงานภาครัฐละองคกรอิสระ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลลุมลําชี มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียนแจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้ น เพื่ อ ใหการดําเนิน การรับ เรื่องร องเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดแตงตั้งผูรับผิดชอบ
การรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลลุมลําชี ขึ้นเพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับ ทราบหรือรับ แจง
เรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาที่รบั ผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
๓.๒ เพื่ อ จัด ให มีม าตรการจั ดการในกรณี ได รับ ทราบหรื อ แจงหรือ ตรวจพบการทุ จ ริตเป น ไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
๖.๒ จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ โดยโปรงใสและเปนธรรม
๖.๓ เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี ให ผูบ ริหาร ผูมี สวนไดเสีย คูสัญ ญา ประชาชนทั่วไป หน วยงานภายนอกตลอดจนบุ คลากรภายในหน วยงาน
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องเรียนของเทศบาลตําบล
ลุมลําชี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑอยางถูกตอง

1. ชื่ อ โครงการ : มาตรการ “ดํา เนิ นการเกี่ ย วกั บ การรอ งเรีย น กรณี มี บุ ค คลภายนอกหรื อประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลุมลําชี วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญ หาการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบไดกําหนดใหทุก สวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน และแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกเทศมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญั ติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กั นยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง ชาติ ในการปอ งกัน และแกไขปญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิช อบเป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคลคล
ภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลุมลําชี วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ทั้งนี้
เพื่ อให ป ระชาชนหรือ ผู มีสวนไดเสีย ไดท ราบชองทางการรองเรีย นแนวทางการพิ จารณารับ เรื่องรอ งเรียน และการ
ตอบสนองต อ ข อ รอ งเรี ย นในเรื่องการทุ จ ริต หรือ ประพฤติ มิช อบของข า ราชการ และเป น การสรางเครื อ ข า ยภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมีใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมี
ไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ พนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี ยึ ดมั่น ในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบ เปน ไปอยางรวดเร็ว
โปรงใสเปนธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นว า มี มู ล ละเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ
๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียนแจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูให
ขอมูลในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ
ภายใน ๕ วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับ ปรุงศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัด ให มีข อ มูล ข าวสารของราชการอย างนอ ยตามที่ ก ฎหมายกํา หนดไวให ป ระชาชนเข าตรวจดู ได ณ ที่ ทํ า การของ
หน วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่ จัด เก็บ รวบรวมขอ มู ลขา วสารและให บ ริก ารวา “ศู น ย ขอ มู ล ข า วสาร” โดยมี
เจตนารมณ ใหป ระชาชนมีโอกาสอย างกวางขวางในการไดรับ ขาวสารเกี่ย วกับ การดํ าเนิ น การตางๆ ของรัฐ ดั งนั้น
เพื่ อให การดําเนิน การดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลลุมลํ าชี ชั้ น ๑ โดยมีงานประชาสัมพัน ธ
สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถ
รับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริงในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเทศบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎ
ขอ บั งคับ ที่กํา หนดให องคกรปกครองสว นทองถิ่น ตองเผยแพรใหป ระชาชนทราบและตรวจสอบได ข อมูล ครบตาม
รายการที่กําหนด
6.4 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.5 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ขอมูลขาวสารครบถวนถูกตองตรวจสอบได

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลลุมลําชี”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญ ญั ติไว วา
ภายใตบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ให ป ระชาชนเข า ตรวจดู ไ ด ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด และเพื่ อ ให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปรงใสการมีสวนรวมสามารถตรวจสอบ
ได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อให เปน ไปตามกฎหมายจึ งจัด ทํ าระเบีย บเทศบาล วาด วยขอ มู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ.
2556 และประกาศเทศบาลตําบลลุมลําชี เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชีขึ้น
2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนายจายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบเทศบาลตําบลลุมลําชีวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนใหทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จั ด ทํ า ร า งระเบี ย บฯ วา ด วยข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต อผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนี ยมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลลุมลําชี ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีในทุก
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญ ญัติเกี่ยวกั บสิทธิการรับรูหรือ
รับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หน วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได ร ะบุ ห ลั ก การและเหตุ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการว า ในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปน
สิ่งจําเปนเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผย
ข อ มู ล ข า วสารของเทศบาลตํ า บลบ า นค า ยหมื่ น แผ ว ให ป ระชาชนรั บ รู อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว จากการทํ า งานที่ มี
ประสิท ธิภาพจึง เป นสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับ แผนการดําเนินงานของเทศบาลตํา บลลุมลํ าชี ดังนั้น เพื่อ
เสริมสรา งให เทศบาลตํา บลบานคา ยหมื่น แผว มี ความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้ น จึ งไดจั ดกิ จกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึง
ข อมู ล ขา วสารของราชการและเรีย นรูเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริยธรรม และความโปรง ใส และเมื่ อ เกิ ด ความเขา ใจแล วจะ
สามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผู เขารวมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํา นัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80
คน) ผลการเรียนรูเฉลี่ยรอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ 80
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
\2. หลักการและเหตุผล
ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กํ า หนดให
หนวยงาน เชน โครงการสรางและการจัดองคกรอํานาจหนาที่แผนงาน โครงการละอื่นๆ ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชี จึง
ไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักเทศบาลตําบลลุมลําชี ไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
๓.๒ เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

1. ชื่ อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล ขาวสารดานการเงิน การคลั ง พัส ดุ และทรัพย สิ นของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงานราชการในป จ จุ บั น ภาคประชาชนได เข า มามี สว นรว มและมี บ ทบาทอย า งมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ต องมี
ความโปรงใสตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่ อเผยแพรขอ มูล ขาวสารในการปฏิ บัติงานใหป ระชาชนไดรับ รู เพื่อ ประชาสัมพัน ธก ารปฏิบั ติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง
ผานทางเว็บไซตของ เทศบาลตําบลลุมลําชี และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนได รับ รู ข อ มู ล ข า วสารที่ สํ า คั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โอกาสได ต รวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลลุมลําชี”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตอ งจัดให มีการเผยแพรข อ มูลที่ สํ าคัญ ๆ ของหน วยงาน เชน โครงสรา งและการจั ดองคก รอํ านาจหน า ที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก
หน วยประชาสัม พั น ธ ณ ที่ ทํ า การของหน วยงานเว็ บ ไซตข องหน ว ยงานหรือ สื่ อ สั งคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลลุมลําชี ได
งายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาล
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลลุมลําชี รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของประชาชน
ในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน และ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทําทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒ นาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน
เทศบาลตําบลลุมลําขี ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลลุมลําชี ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงได
จัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบล
ลุมลําชี
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพื่ อฝก ให ป ระชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิ ด รวมทํ า รวมแกป ญ หา และส งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๔ หมูบาน ในเขตเทศบาลตําบล
ลุมลําชี สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปของเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน จํานวน 22 หมูบาน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลลุมลําชี
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปอ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริตการปฏิบั ติราชการขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลลุมลําชีเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในด า น ตา งๆ ที่ อ ยูในอํ านาจหน า ที่ ด วยความรวดเร็ วมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ดประโยชนต อ ประชาชน
ผูรับ บริการโดยตรงโดยถือวาประชาชนเป นศูนย กลางที่จะไดรับ การบริการอยา งสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงมีการจัดตั้งศูนยรบั เรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลลุมลําชี
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชีกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบ ริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนิน การแล วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนด สรา งความเชื่อมั่น ไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตอ งการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/ รองเรียน ดังนี้
6.1 ที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-056585
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิตจิ ํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือนทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี เป นหนวยใหบ ริการแกป ระชาชนแบบองครวมผสมผสานและต อ เนื่ อง สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกดาน เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน
ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวมและไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและ
โปรงใส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอนและกระบวนการในการรองเรียน
4. เปาหมาย
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
5. พื้นทีด่ ําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วีธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการเทศบาลตําบลลุมลําชี
- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลลุมลําชี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดทราบขั้นตอน การะบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการับเรื่องรองเรียน

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในด า นต างๆ ที่ อยู ในอํ านาจหน า ที่ ดวยความรวดเร็ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชนต อ ประชาชน
ผูรับ บริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยก ลางที่จะไดรับ การบริการอย างสะดวกรวดเร็ วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทําโครงการเทศบาลตําบลลุมลําชี เคลื่อนที่ เพื่ อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรื อนวาต อ งการให
เทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบา ง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนิน การดวย
ตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตรา
ถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบล
ลุมลําชี ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชีกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นํางานบริการในหนาที่ของทุกสวนงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีป ระชาคมทําแผนพั ฒนา
ทองถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี โดยแบงเปนแตละหมูบาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับ ทุกกองทุกสวน เพื่อคัดเลือ กกิจกรรมและงานในหนา ที่ที่จะนํ าไปใหบ ริก ารแก
ประชาชนทั้ง ๔ หมูบาน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย
7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดออกใหเทศบาตําบลลุมลําชี เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลตํ าบลลุมลํ าชี ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ
ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลลุมลําชี อยางทั่วถึง

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่
ถูก ต อง และตองเป นธรรมกับ ทุ กฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่อ งการร องเรีย นรอ งทุก ขเสร็จแลวให แจงผูร อง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่ อใหผูรอ งได รับ ทราบขั้น ตอนของการดํ าเนิ น การเรื่ องรอ งเรียนร อ งทุ ก ขแ ละส งเสริม ภาค
ประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรอ งเรียน/รองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไข
เพิ่ มเติม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพั ฒ นา ข อ 7 (2) และขอ 9 กํ าหนดใหมี องค กรและ
โครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาล
ตําบลบ านคายหมื่นแผวในฐานะองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น รูปแบบเทศบาลมี องค กรในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลลุมลําชี โดยงานวิเคราะหและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัด จึง
แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชีขึ้น
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลลุมลําชีให
สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตําบลลุมลําชี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 11 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลลุมลําชี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจัดทําแผนพั ฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลลุมลําชีบาน จึง
ตองดํ าเนิ นการคั ดเลือ กบุ ค คลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตํา แหน งคณะกรรมการสนั บ สนุน การจัด ทําแผนพั ฒ นา
เทศบาลตําบลลุมลําชี แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในวัน ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่ อใหเปน ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลลุมลําชี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเปนองคกรในการ
จัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปและรางแผนดําเนินงานเพื่อใชแผนพัฒนาเทศบาล ตามความตองการของประชาคมและชุมชน
ดวยความถูกตองโปรงใส สุจริตและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัด
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม)ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลลุมลําชี
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี อยาง
แข็ งขั นสํ าหรั บ การทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ไดมีกฎหมายระเบียบขอ บั ง คับ กํา หนดให ภาคประชาชนและ
สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตใน
เทศบาลนั้นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมูบาน 22 หมูบานๆ ละ ๒ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
๖.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาคม (โดยผานการประชาคม) ใหมีส วนรวมกับ เทศบาลตําบลลุ มลํ าชี
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาสังคม
(ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลลุมลําชี ในหลายๆสวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวม
เปนกรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เชนเปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจางฯ
๖.๒ มีการชี้แจงใหความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นจะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด
๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
๑๑. ผลลัพธ
เทศบาลตําบลลุมลําชี มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปนองคกรในการ
ติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่นสี่ป เพื่อประโยชน ของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด
5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี ใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/
ชุมชน/หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
เสริมสราง บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี
4. เปาหมาย
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลลุมลําชี ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี
หรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความโปรงใส ตรวจสอบได

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
๔.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและ
เปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดมีการจัดทํ าและรายงานการควบคุมภายในภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลลุมลําชี
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด
๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายในตอผู กํากั บ ดู แลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติ ดตามผลและประเมิ น ผลกาควบคุ ม ภายในระดั บ หน วยงานย อยดํ า เนิ น การ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ และนําเสนอผูบริหารพรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดู แลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาดปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

๔.1.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริงานในหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ระดับ ที่ ยอมรับ ไดซึ่งจะทํ าให ป ฏิบั ติงานและการจัดการของหน วยงานบรรลุต ามวัต ถุป ระสงคในอดีตที่ผานมาการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไปซึ่งอาจอยูใน
รูป ของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบั ญ ชี หนังสือสั่งการ และหนังสือ ตอบขอหารือ ตางๆ โดยสวนใหญจะเน น ไปที่การ
ควบคุ ม ด า นการเงิน และบั ญ ชีแ ละการปฏิ บั ติ ให ถูก ต อ งตามระเบีย บหรือกฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํา หนดไว ซึ่ งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพี ยงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงานอาจเปน ชองทางรั่วไหลทํ าใหเกิ ดความ
เสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมาย
งานใหมและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให ระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ทัน สมัยอยูเสมอ เทศบาลตําบลลุมลําชี พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในใหเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลลุมลําชี ขึ้น
3. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปนลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆที่อาจมีขึ้น
๓.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําให
การปฏิบัตงิ านและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

5. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ
6. สถานที่ดําเนินการ
สํานักปลัด/กอง/ฝาย ของเทศบาลตําบลลุมลําชี
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่วางไว
๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข
๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรูที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงได
กําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ บริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปน ธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน
ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง
เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัด
อื่น รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลลุมลําชี
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลลุมลําชี
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล(ก.ทจ.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลลุมลําชีจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่เทศบาลตําบล
ลุมลําชี รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหนง เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลบานคาย
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงเทศบาลตําบลลุมลําชี จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน
วันที่เทศบาลตําบลลุมลําชี รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาล
ตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ ไมเปนธรรม
- นายกเทศบาลตําบลลุมลําชีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดกําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ยาย ขององคการ บริหารสวนตําบลบานคาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติ ง านด า นการคลั ง เป น การทํ า งานที่ ต อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั ง สื อ สั่ งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับ บริการ
เกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจาก
หนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย
เปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่ อนํ าเสนอผูบริห ารทองถิ่ น และ
ประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2562 และดําเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตําบลลุมลําชี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรบั บริการ

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี สวนรวมตามเจตนารมณ ของ
รัฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลั กเกณฑก าร บริหารกิจ การบานเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร การพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกใน
การรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ เทศบาลตําบลลุมลําชี ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนเทศบาลตําบลลุมลําชี สามารถพัฒนาระดับการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตําบล
ลุมลําชี
3.2 เพื่ อปองกัน การทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับ งบประมาณของเทศบาลตําบลลุมลําชีให เกิ ดการพั ฒ นาได
อยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
รว มเป น กรรมการ แต เทศบาลตํ าบลลุ ม ลํ าชี ให ค วามสํ าคัญ ในการมี ตัว แทนชุม ชนเข ารว มตรวจสอบเพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจั ดซื้อจัดจา งทุ กครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิด
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปน กระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหาร
สัญญา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งให
ทําหนาที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ตาม
ขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติ ม และเขาใจ เงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเข าใจคลาดเคลื่อน
หรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําให
เกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล อื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรอง
ตอศาลปกครองได เทศบาลตําบลลุมลําชี เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับได
มีการเชิ ญ ใหป ระชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจาง เพื่อใหผู ที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางถูกตอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทํ าหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
4. เปาหมาย
คณะกรรมการตรวจการจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 ส งเสริมและพัฒ นาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความรู ความเข าใจในการปฏิบัติห นาที่ ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริห ารจั ด การขององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง เงื่อ นไข และ
หลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเป นแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมี
การปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท านั้น หากแตเกิดจากความรูความเข าใจหรือการตีความขอกฎหมาย
ระเบี ยบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวขอ งอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาท องถิ่ นและผูบริหารท องถิ่ น โดยเฉพาะ
ผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการ
แกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อย างแท จริง จากป ญหาดังกลาวขางตน จึง
จําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ
ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือ
ถูก ตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อ ใหผูบ ริหาร และสมาชิก สภาเทศบาลตําบลลุม ลําชี เพิ่ มพู น ความรู ความเข าใจ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บการยื่นบั ญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิ บัติ สําหรับ เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับ ทรัพย สิน หรื อประโยชนอื่ นใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ วาดวยการป องกันและปราบปรามการทุ จริต
งานฝายอํ านวยการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบีย บ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลลุ ม ลํ า ชี เพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่ อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ การยื่ นบั ญชีแสดง
รายการทรัพยสิน และหนี้สิน
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิ นกิจการที่เป นการ
ขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและ ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน ๑2 คน รวม
16 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชีเขารับ
การอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผู บ ริ ห าร และสมาชิ กสภ าเทศบ าลตํ า บ ลลุ ม ลํ า ชี ได เ พิ่ มพู น ความรู ค วามเข า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและ หนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
10.4 ผู บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลตํา บลลุ ม ลํ า ชี มี ค วามรู ค วามเข า ใจแนวทางการปฏิ บั ติ สํ า หรั บ
เจ า หน าที่ ของรั ฐเรื่อ งการ รับ ทรั พ ย สิน หรือ ประโยชนอื่น ใดของเจ าหน าที่ข องรัฐ ตามมาตรา 103 แห งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นมีบ ทบาทความสําคัญ ยิ่งตอการพัฒนาทางการเมื อง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญ อยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึ กษาอบรมเปน สิ่งสําคัญ ประการหนึ่ งที่
เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการ เพื่อ ใหสมาชิกสภาท องถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนท องถิ่น มี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยู เสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่น
มีความ เจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตาม บทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน ๑2 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลลุมลําชี และหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตํ าบลลุมลําชี และหน วยงาน
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา
ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผาน นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี
6.4 ฝา ยบริหารงานบุ คคลดํา เนิน การประเมิน ผลการฝก อบรมของสมาชิก สภาท องถิ่ น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี

10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรบั การเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน ๑2 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

4.3.2 ส งเสริม สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให มีบ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยบริ ห ารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่
ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครอง
สวน ท องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน อิสระ สวนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบล มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ
ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลตําบล และลดการทุจริต เทศบาลตําบล
ลุมลําชี จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น
เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการ
ชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 12 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แต งตั้ งสมาชิก สภาทอ งถิ่น เป น คณะกรรมการตรวจสอบการดํ าเนิ น การต างๆ เชน การจัด ซื้ อ จั ด จาง
โครงการ ตา งๆ การแปรญั ต ติรางขอ บั ญ ญั ติป ระจํ า ป การตรวจรายงานการประชุ ม การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 10.2 การ
ปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัป ชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกัน
และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอ งกับเกณฑ คุณ ภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (PMQA) มุ งเน น การ
พัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรปั ชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิ ญ คณะกรรมการชุ มชน หรือ ตัวแทนชุ ม ชนเปน คณะกรรมการเฝา ระวั งการคอร รัป ชั น ขององค ก ร
ปกครองสวน ทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ
เทศบาลตําบล

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวน
ในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ
ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลลุมลําชี
5. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญ ญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 13) พ.ศ. 2552 กํ าหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ
การสรางความเขม แข็ง และการพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ ป องกันและปราบปรามการทุ จริต ป ญ หา
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาล
ตําบลลุมลําชี มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจ ที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่อ งคกรปกครองส วนทอ งถิ่นจะพัฒ นาใหเจริญ ก าวหนาไดนั้ น จําเป น จะตอ งมี
องคป ระกอบหลายๆ ดา น ในการรวมกัน พัฒ นาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนั บสนุน และรวมมือกั น
พัฒ นาทอ งถิ่น จึงเปนสิ่ งจํา เปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปอ งกันการทุจริตคอรรัป ชั น ซึ่งเป น การเปดโอกาสให
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
ในท องถิ่น เทศบาลตําบลลุมลําชี พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเป น สิ่งจําเป น จึ งไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดาน
การปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี อเขามามี
สวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี
5. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี
6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การ ทุจริตเทศบาลตําบลลุมลําชี
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชีในการ
รวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต

5. ทําบั นทึ กขอตกลง (MOU) รวมกัน ระหวา งเทศบาลตําบลลุมลําชี กับ บุคคล องคก ร ส วนราชการ และ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี

