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คํานาํ  

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนท่ีไดรับจากการแปลง

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการ

ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ

สถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ

จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความ

โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคม

มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ

ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงแสดงเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 
– 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลลุมลําชีตอไป  
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สารบัญ  

 

เร่ือง                                      หนา  

สวนท่ี ๑ บทนํา                                        ๑ – ๔ 

   การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

    หลักการและเหตุผล สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

    วัตถุประสงคการจัดทําแผน                 

    เปาหมาย             

    ประโยชนของการจัดทําแผน          

สวนท่ี  ๒  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต                  ๕ – ๑๒ 

            โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ ๔ ป 

     พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) แยกตามมิติ 

 สวนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ                          ๑๓ – ๑๑๙ 

         

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ
หนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจรติ เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู ในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม   

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค สําคัญเพื่อ
ใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติ
ทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตดานงบประมาณ การทาํบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญเกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น สาเหตุและ

ปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้  
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช กฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิด
การทุจริต  

 2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน 
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน  

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้  
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเร่ืองของการ 

ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่

เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการ

กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ  



 

 

  ๕) การได้รับคา่ตอบแทนทีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจยัหนึง ทีทําให้

ข้าราชการมีพฤตกิรรมการทุจริต เพราะความต้องการทีจะมีสภาพความเป็นอยูที่ดีขนึ ทําให้เจ้าหน้าที ต้องแสวงหาช่องทางเพือเพมิ 

“รายได้พิเศษ” ให้กบัตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน 

พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และมี

ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน 

ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐ ีมหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวาการ

ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา การทุจริตฉอราษฎร

บังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง   

 ๒.หลักการและเหตุผ      

     ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ

สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา ลําดับตน ๆ ที่

ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะ

เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือ

ตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล

สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ

ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 

(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ

ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๘ อยูท่ี 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

เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได

แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใต

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทย

ไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง  สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดาน

พื้นฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ 

พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง 

ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต

คอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวน

หนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาค
สวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็ม



 

 

ศักยภาพ ขาดความเขมแข็งเต็มศักยภาพปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยู
เปนฉบับที่ 3 เร่ิมจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐ
ตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี   

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนกีารรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)   

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนนิการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจรติใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  
  3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน   

 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลลุมลําชี   
 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี  รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน     
   3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี  เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

 4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี   
 4. เปาหมาย   

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   

 2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ   



 

 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี   

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี ท่ีมี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม   

 5)  เทศบาลตําบลลุมลําชี มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจรติและประพฤติ
มิชอบ จนเปนที่ยอมรบัจากทุกภาคสวน   
 5. ประโยชนของการจัดทําแผน   

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชีรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชวีิตประจําวัน   

 2) เทศบาลตําบลลุมลําชี สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได   

 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต   

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต   

 5) เทศบาลตําบลลุมลําชี มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกัน
การทุจรติ อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวัง
การทุจรติที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 

 
 
 
 



 

 

สวนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป 

(พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕64) 
เทศบาลตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

 

มิติ 1 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
 งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
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
ของเทศบาลตาํบลลุมลําชี 
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
เขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest” 

- 
 
- 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

- 

 

 
 



 

 

มิติ 1 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

๑.๒การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน 

๑.๒.1 โครงการปลูกตนไมเพื่อ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลก
รอนในเขตพื้นที่ของ เทศบาล
ตําบลลุมลําชี  
๑.๒.2 โครงการสงเสริม
อนุรักษฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๑.๒.3 โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ 
๑.๒.4 โครงการสรางอาชีพ 
สรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

20,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

20,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

20,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑.๓การสรางจิตสํานัก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.1  โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 
1.3.2 โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก และ
เยาวชน 

3๐,๐๐๐ 
 

20,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 

20,000 
 

3๐,๐๐๐ 
 

20,000 
 

 

 รวม 10 โครงการ ๑ กิจกรรม  
๔ มาตรา 

16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐  

 
 
 



 

 

มิติ 2 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

๒.๑.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารเทศบาลตําบลลุม
ลําช ี
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 
๒.๒.2 มาตรการออกคาํสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรตํีาบลลุมลําชี 
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ 
๒.๒.3 กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือน
ข้ันเงินเดือน” 
๒.๒.4 กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
๒.๒.5 กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ 
๒.๒.6 กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 
๒.๒.7 โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือ – จัดจาง 
๒.๒.8 กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
๒.๒.9 กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ 
๒.๒.10 มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน  
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 



 

 

มิติ 2 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๓ มาตรการการใช

ดุลพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑. กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.2 โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.3 มาตรการมอบอํานาจ
อนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.4 มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี 
๒.๓.5 มาตรการมอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ 

๒.๔.๑ กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 
๒.๔.๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
 
- 

 
- 

 

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัตริาชการ” 
๒.๕.2 กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัตริาชการ
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
๒.๕.3 มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 
๒.๕.4 มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ”เรื่อง
รองเรียน” 

- 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

มิติ 2 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการจัดการ

ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
การทุจริต 

๒.๕.6 มาตรการ “ดําเนิน 
การรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ 
เทศบาลตําบลลุมลําชี วา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 

- - -  

 รวม ๒ โครงการ ๑๒ กิจกรรม  
๑๐ มาตรา 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

มิติ 3 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ข้ันตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรบัปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี ใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
๓.๑.2 กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตาํบลลุม
ลําช”ี 
๓.๑.3 กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐” 
๓.๑.4 มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.5 กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
และการรับเร่ืองรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง 
๓.๑.6 มาตรการ “จัดใหมีชอง
การท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ เทศบาลตําบลลม
ลําช”ี 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 

 

๓.๒ การรบัฟงความ
คิดเห็นการรบัและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

๓.๒.๑.โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ๔ ป 
๓.๒.2 มาตรการดําเนินงาน
ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข 
เทศบาลตําบลลุมลําชี 
๓.๒.3 มาตรการกําหนด
ข้ันตอน/กระบวนการ
รองเรียน 
๓.๒.4 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

5๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

5๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 

 

 

 

 



 

 

มิติ 3 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

๓.๒ การรบัฟงความ
คิดเห็นการรบัและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

๓.๒.5 กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรบัทราบ 

- - -  

๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาเทศบาล 
๓.๓.๒. มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง 
๓.๓.๓. กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของ อปท. 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 รวม ๒ โครงการ ๕ กิจกรรม 
๗ มาตร 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติ ๔ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 ป ๒๕๖4 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.การสงเสริม
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.1 โครงการจัดทํารายงาน
การควบคมุภายใน 
๔.๑.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน  

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 

๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

๔.๒.๑ มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การ
โอนยาย  
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 
๔.๒.๓ โครงการอบรม
คณะกรรมการตรวจการจาง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

๔.๓.๑ โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบกฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
๔.๓.๒ กิจกรรมการสงเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
๔.๓.๓ กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
สวน 

๔.๔.๑. มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๒ กิจกรรมการติดปาย
ประชาสันพันธ 
๔.๒.๓ มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 

- 
 
 
 
 - 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

 

 รวม 3 โครงการ ๕ กิจกรรม 
3 มาตร 

50,000 50,000 50,000  

 
รวมทั้งส้ิน 

17 โครงการ 23 กิจกรรม 
24 มาตร 

 
260,000 

 
260,000 

 
260,000 

 

 



 

 

สวนท่ี 3 
 มิติที่ 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต   

 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น    
 1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 2. หลักการและเหตุผล   

    หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเร้ือรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใน สังคมไทยดังกลาวทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหา
การคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปได   ในที่สุดนั้นตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาค
สวนการเมืองภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหม
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต  ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุน
การทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวยความชอบธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ
ของภาครฐั จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แต
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน
หรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้ น การ
พิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเคร่ืองมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการ
ดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป  ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงจัดทาํโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  
 3. วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม   

 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
 

 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได    



 

 

   4. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4. เปาหมาย   

 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนินการ   

 ๖.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น   
 ๖.2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 ๖.3 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร   
 ๖.4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม   
 ๖.5 สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ  

 7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 ๑๐.1 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม   
 ๑๐.2 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
 ๑๐.3 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได   
 ๑๐.4 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร

ไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
 2. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดีซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแลจัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม    

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่
ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสดุของประชาชน  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลลุมลําชี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดาํเนินชีวิตสวนตัว
และในการปฏิบัติราชการ   

 3.2 เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันทประพฤติตนเปนพลเมืองดีสรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติสรางจิตสํานึกในการทําความดีรูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน   

 3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลลุมลําชี ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนินการ   

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ   
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาลบรรยายให

ความรูแกพนักงานเจาหนาที่   
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ 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 เจาหนาท่ี มีคณุธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก

ปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน   
 10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน

การสรางสังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครวัและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม   

 10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต  
 2. หลักการและเหตุผล   

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถมีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมี
ความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆแลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือ
ประสบการณที่จําเปนในการทํางานยอมทําให องคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหนงหนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
งาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว 
ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล  เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเปนการสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรภายในประกอบดวยคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับมีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติบานเมือง
ตอไป  
 3. วัตถุประสงค   

 ๓.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
 ๓.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง   
 ๓.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดีย่ิงข้ึน   
 ๓.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 4. กลุมเปาหมาย   

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน  ๗๐  คน  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน 4 คร้ัง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2561   
 
 

 



 

 

 7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ   
 ๗.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)   
 ๗.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ   
 ๗.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ    

   ๗.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรบัปรุงและแกไขใหถูกตอง
และเกิดความ เหมาะสม   

 ๗.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ   
 ๗.6 วัดและประเมนิผลโครงการฯ   

 8. งบประมาณ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
  กองการศกึษา เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ผลที่คาดวาจะไดรับ   
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง   
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงาน 

และการดําเนนิชีวิตไดอยางแทจริง   
 10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติ 

ตอองคกรตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางจริยธรรมคุณธรรม แกผูบริหารสมาชิก และพนักงานของเทศบาล 
                              ตําบลลุมลําชี  

 ๒. หลักการและเหตุผล 

     ดวยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

สงผลใหประเทศตองเรงปรับตัวเพ่ือยืนหยัดแขงขันไดในเวทีโลกอยางมีศักยภาพ การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community :AC) ซึ่งมุงเนนการผลักดันทางดานเศรษฐกิจสูสังคมโลก เตรียมความพรอมคนสังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมใตหลักการพัฒนา

พ้ืนที่ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ีย่ังยืนของ

สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนนโยบายหลักที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนนโยบายหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือมุงเนนสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ ปราศจาก

การทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาพนักงานเทศบาล เจาหนาที่ทองถิ่น ตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ิมพูนความรู

ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการทํางาน

ใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจสามารถตรวจสอบได ปฏิบัติงาน

อยางมีจิตสํานึกตามหลักธรรมาภิบาล มีทัศนคติที่เอ้ือตอการบริการประชาชน รวมทั้งทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานดังนั้น เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงจัดทําโครงการเสริมสรางจริยธรรมของ

เจาหนาท่ีทองถ่ินเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว เพื่อเปนการพัฒนาการบริหารจัดการใหนักบริหารทุกระดับ มี

ศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง และให

เจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว มีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม ปองกันผลประโยชนทับ

ซอนแกเจาหนาท่ีปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติราชการทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิบัติราชการได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และ

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. วัตถุประสงค   
 ๓.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีทองถ่ินเทศบาล ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๓.2 เพ่ือใหเจาหนาที่ทองถิ่นของเทศบาลยึดถือมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เปนแนวทางและ

หลักการปฏิบัติ เพ่ือกํากับความประพฤติของตนเองตลอดจนมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบริการสาธารณะ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดีศรัทธาตอการรับราชการ

มุงเนนการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม มีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการและสามารถผลักดันใหภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายประสบผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๔ เพ่ือปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการเสียสละ ยึดม่ันในระเบียบวินัยรับผิดชอบตอหนาที่ และเปนที่
พ่ึงพาของประชาชนอยางแทจริง 

 ๓.๕ เพื่อสงเสริมใหเทศบาลมีความพรอมความเขมแข็งทั้งดานบุคลากรดานบุคลากร ดานการบริหาร
มีการบูรณาการ การแกไขปญหา และพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 



 

 

 ๓.๖ เพื่อใหเจาหนาท่ีทองถิ่นรวมคิดปองกันการทุจริตมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิ
ใหเกิดทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่มิชอบ 

 ๓.๗ เพื่อสรางระบบราชการที่มีความโปรงใสปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกร 
 4. กลุมเปาหมาย   

 จัดฝกอบรมเสรมิสรางจรยิธรรม พัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น 
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 ทั้งในเทศบาลตําบลลุมลําชี หรือหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
 ๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัตินายกเทศมนตรี 
  ๖.๒ ติดตอประสานงานกับสถานท่ีใชในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
  ๖.๓ ติดตอประสานงานกับวิทยากรท่ีจะมาใหความรูกับเจาหนาที่ทองถ่ินในการฝกอบรม 
  ๖.๔ ดําเนินการโดยอบรมเชิงความรู และทัศนศึกษาดูงาน 
  ๖.๕ ประเมินผลการฝกอบรมและรายงานตอผูบริหารทองถ่ิน 
 ๗. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปงบประมาณละ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๘. งบประมาณ 
  ใชงบประมาณการฝกอบรมของแตละปงบประมาณ 
 ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ เจาหนาที่ทองถ่ินไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางและวิธีการรวมทั้งทักษะพื้นฐาน
ตางๆ ในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๐.๒ เจาหนาท่ีทองถิ่นสามารถนําทักษะความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
  ๑๐.๓ เจาหนาท่ีทองถิ่นของเทศบาลมีความเขมแข็งมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๔ หนวยงานไดรับทราบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และนํามาปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๑๐.๕ เจาหนาที่ทองถิ่นไดสรางความคุนเคยซึ่งกันและกัน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดจนสราง
ความรวมมือและประสานงานที่ดีระหวางงานอันเปนประโยชนตอองคกรตอไป 
  ๑๐.๖ เจาหนาที่ทองถิ่นมีจิตสํานึกรวมคิดปองกันการทุจริต มีระบบ และกลไกในการปองกันและ
ตรวจสอบมิใหเกิดทุจรติหรือปฏิบัติหนาที่มิชอบ 
  ๑๐.๗ หนวยงานสามารถพัฒนาละเสริมสรางเจาหนาท่ีทองถิ่นในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจรติขององคกรมีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและประพฤติมิชอบ 
  ๑๐.๘ สรางระบบราชการที่มีความโปรงใสปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร 
 
 
 
 



 

 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม    
 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 2. หลักการและเหตุผล 
              การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม โดยเทศบาลตําบลลุมลําชี กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช
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 และไมบิดเบือนขอเท็จจรงิ,มุงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
นอกจากนี้ สํานัก ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจาการแสวงหา
ประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตําบลลุมลําชี 
นําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลลุมลําชี ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 
 3. วัตถุประสงค   

3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล 

 3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานคายเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย   

 3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม
ตามลําดับ   

 3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
 
 



 

 

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ    
     เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนินการ   

 ๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกรขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

 ๖.2 เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปดเผยเปนการ
ทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล
ขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕๖๔)  
 8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบ   

 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 10. ตัวช้ีวัด/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
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให
การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงไดกําหนด
แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติ  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจรติแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป   

 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป   
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนินการ   

 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจรติ อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
ปลูกจิตสํานึก   

 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครดั ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
 1. กิจกรรมใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 2. หลักการและเหตุผล 

      ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา

หรอืหรือเร่ืองบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา

ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ

ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่

เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิด

ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูใน

รูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตวัเงินหรือทรพัยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรค

พวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบรษิัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจท่ี

ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้

หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 

2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเร่ืองการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน

แกบุคลากรในเทศบาลตําบลลุมลําชี เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน

ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 

กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

 3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาลตําบลลุมลําชีบานคายหมื่นแผว พนักงานจาง
เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลุมลําชี มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเร่ืองความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 4. เปาหมาย 
  ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีการดําเนินการ 
  จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
 
 



 

 

 7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี 
        10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวช้ีวัด 
  ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาลตําบลมีความเขาใจเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
  ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

 2. หลักการและเหตุผล 
      รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเร่ืองการสงเสริมการ

บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย

จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทบัซอนในภาครัฐทุกระดับ 

      ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อัน

รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

      เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 

และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปน

กลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ 

เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือ

เปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเร่ืองดังกลาวรวมทั้ง เปน

ขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพ่ือเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่

ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

 

 

 3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน

นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา

การทุจริตคอรรัปชั่น 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

  เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 



 

 

 6. วิธีดําเนนิการ 

  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 

  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 1. มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 

 2. หลักการและเหตุผล 

    ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือ

ลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก

จากกันไดหากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

   การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป

ที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงาน

ภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชั่น เพื่อจะได

หาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝง

องคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งให

ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปน

ผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เก่ียวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่

สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม

และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกใน

หนาท่ีที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรม

เพื่อเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และ

สรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

 3. วัตถุประสงค 

          3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

          3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนใน

องคกร 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest 

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

  เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 

 

 

 

 



 

 

 6. วิธีดําเนนิการ 

  ๖.๑ วางแผน/การถายทอดองคความรู 

  ๖.2 ออกแบบกิจกรรม 

  ๖.๓ จัดเตรยีมเอกสาร 

  ๖.๔ ดําเนินการจัดประชุม 

  ๖.๕ สรปุรายงานการประชุม 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  

 1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลลุมลําชี   
 2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

     เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมี
หิมะตก เปนตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงไดรวมมือกัน
ปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปน
แหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใช
พ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตําบลลุมลําชี  จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนใน
พ้ืนท่ีตําบลลุมลําชี ประจําป 2561” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู
สวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีวางเปลาในเขต
เทศบาลตําบลลุมลําชี เพ่ือใหเกิดความรมร่ืนแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน   
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน   

 3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลลุมลําชี   

 3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคาทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน   

 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน  500 ตน  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ   
 6. วิธีดําเนินงาน   

 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่น เขารวมกิจกรรม  

 6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม   

 6.3 จัดหากลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ   
 6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนใน ทองถ่ิน   
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 



 

 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

 8. งบประมาณดําเนนิการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 10.2 ทําใหเพิ่มพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน   
 10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม

รื่นในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 ๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

    ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
หวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปรมิาณปา
ไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่ เรียบงายและประหยัดในการ
ดําเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกปา 3 อยาง   เพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอ
กิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง 
ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ 
เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาลตําบลลุมลําชี ในฐานะเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกัน
อนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
 3. วัตถุประสงค   

 เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบของเทศบาลลุมลําชี จํานวน 22 หมูบาน โดย 
ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว ร้ัวกินได เปนตน   

 4.2 ดูแล อนุรกัษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบล
ลุมลําชี จํานวน 22  หมูบาน และพื้นที่ท้ังหมด โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรภาคประชาชนตางๆ    

 4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาล ขาราชการ พนักงาน/ลูกจาง 
เทศบาลตําบลลุมลําชี ผูนําชุมชนกลุมตางๆทั้ง 22 หมูบานไดแกประธานชุมชนประธานกลุมผูสูงอายุ ประธานอสม. 
ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 พ้ืนทีส่าธารณะประโยชนในเขตชุมชน และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีการดําเนินงาน   

 6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุมรวมทุก ชุมชน)   

 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน 
(กลุมยอยแตละ ชุมชน)   

 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ
ชุมชน)   



 

 

 6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน และพื้นท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมร่ืน นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
 8. งบประมาณดําเนินการ   

  เปนเงิน 10,000.- บาท 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  
 2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา   

     สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดมีพระราชเสาวนียใหประชาชนในทุกภาคสวนได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของปาไมและแหลงน้ํา โดยชวยกันดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งรัฐบาลไดนอมนําพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถมาดําเนินการและ
รณรงคจัดกิจกรรมใหทุกภาคสวนไดรวมปองกันและรักษาพื้นที่ปาไมที่มีอยูของประเทศ รวมท้ังเรงฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปาไมอยางตอเนื่อง โดยดาํเนินโครงการปลูกปาแบบประชาอาสาระยะเวลา 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 ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของการฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมตลอดจนบํารุงรักษาทรัพยากรปา
ไมใหดํารงอยู สรางความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน โดยรวมกันปลูกตนไมจํานวน 1,000 ตน เพ่ือ
เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลและแสดงถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรกัษ
รักษาสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหอยูรวมกันทั้งคนและปาไมไดอยางย่ังยืน 
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฟนฟูปาเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลาในพื้นที่ตําบลลุมลําชี ไดรวมปลูกปาเพ่ือแสดงความจงรักภักดีแด

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ,สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและองค
รัชทายาท   

 3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม   
 3.4 เพื่อใหความรูในการอนุรักษธรรมชาติ ปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหประชาชน

เยาวชนในตําบลลุมลําชี ไดมีสวนรวมในการฟนฟูอนุรักษปาไม  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ๔.1 ดําเนินการปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะในตําบลลุมลําชี จํานวน 1,000 ตน 
 ๔.2 ผูเขารวมโครงการ (คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ,ขาราชการ,พนักงานจาง,ผูนําชุมชน กํานัน 

ผูใหญบาน ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ตําบลลุมลําชี) 
 ๔.3 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในตําบลลุมลําชี ใหมากขึ้นใหตอเนื่องในทุกป 

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   
 บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี บึงโลโพ เปนตน  

 6. วิธีดําเนินการ   
 6.1 ขอความอนุเคราะหผูนําชุมชนในการจัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะในการดําเนินโครงการ   
 6.2 ดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่และดําเนินการจัดหาพันธุไมโดยขอความอนุเคราะหพันธุไมจากสถานี

เพาะชํากลาไมจังหวัดชัยภูมิ   
 6.3 ประชาสัมพันธใหผูที่เก่ียวของทราบและประชาชนที่สนใจเขารวมโครงการ   

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ป 2561-2564 

 8. งบประมาณดําเนินการ   
  จํานวน 2๐,000.- บาท  
 



 

 

 9. ผูรับผิดชอบ   
 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 10.1 พื้นที่ปาเพ่ิมขึ้นในตําบลลุมลําชีใหมคีวามอุดมสมบูรณ 
 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

มือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐาน

ไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังน้ัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนา

ราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยาง

แทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพา

ตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรู

เพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพ

ของพ้ืนที่ 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. พ้ืนที่ดําเนินการ 

  เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 6. วิธีดําเนนิการ 

  6.1 สํารวจผูที่ประสบปญหา/ผูท่ีสนใจ 

  6.2 จัดทําโครงการขออนมุตัิงบประมาณ 

  6.3 ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

   - กิจกรรมฝกอบรมการทําเกษตรปลอดสารพิษ/ปรบัปรุงพ้ืนที่ทําการเกษตร/จัดทําแปลง 

   - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 

   - กิจกรรมตั้งกลุมอาชีพ 

  ๖.๔ สรปุ/ติดตามผล 

 

 

 



 

 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ป 2561-2564 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

  ปละ 3๐,๐00.-บาท 

 9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 กลุมอาชีพตางๆ ในชุมชนไดรับการสงเสรมิและมีการแลกเปลี่ยนความรู 

  10.2 ผูวางงาน ผูตกงาน มีอาชีพรองรบัและบรรเทาปญหาความเดือดรอน  

  10.3 สนับสนุนให เกิดผลิตภัณฑชุมชนและพัฒนาใหมีคุณภาพไปสูตลาดภายนอกอยางมี

มาตรฐานสากล 

  10.4 ชุมชนเกิดความเขมแข็งมีความรักความสามัคคีและเกิดการเรียนรูรวมกันในชุมชน   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1. โครงการ  อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 
 2. หลักการและเหตุผล  

     เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
ความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ดีแลว ยัง
ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่เรียกวาเปน มนุษยท่ี
สมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน 
ตนแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ เยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา 
และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได
อยางกลมกลืน ภายใตสถานการณที่อาจจะ มีทั้งดีและไมดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง  

     การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแกเด็ก เยาวชน เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองให 
ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก เยาวชนใหเปนคนดี เปนที่ตองการของสังคม 
และประชาชนทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับตนไม
ที่ขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจน
สถาบันตาง ๆ ที่เก่ียวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรมใหความรูท่ีถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นให
ตรงตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวยที่สําคัญคือ สถาบัน
ครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัยสรางคานิยม
การบรโิภคท่ีถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก  

    การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนาแตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลําดับเด็กและเยาวชนเจริญวัย
ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากขึ้นเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 3. วัตถุประสงค  

 ๓.๑ เพื่อ ใหความรูแก เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย  

 ๓.๒ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง  

 ๓.๓ เพ่ือเปนการสงเสรมิพัฒนา เด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบัน  

 ๓.๔ เพ่ือสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 ๓.๕ ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชนใหทําความดีไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติดสรางพลังใน
การ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลายเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาและนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  
 4. เปาหมาย  

 เด็กเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 100 คน 
 



 

 

 5. ขั้นตอนการดําเนินการ  
 ๕.๑ ติดตอประสานงานกับเจาของสถานท่ีติดตอวิทยากร  
 ๕.๒ ประชุมปรึกษาหารือ รวมกันระหวาง ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการในทองถ่ิน  
 ๕.๓ แตงตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวย ผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่น หัวหนาสวนราชการในทองถ่ิน  
 ๕.๔ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
 ๕.๕ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากนายกเทศมนตรี  
 ๕.๖ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 ๕.๗ ประเมินโครงการ ขอดี ขอเสีย อุปสรรค ปญหาที่พบ แลวรายงานใหผูบริหารทราบตอไป  

 6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ป 2561-2564  

 7. สถานท่ีดําเนินการ  
 หองประชุมเทศบาลบาลตําบลลุมลําชี 

 8. งบประมาณ  
  ปละ 20,000.-บาท 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนไดรับความรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนิน

ชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง  
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน  
 ๑๐.๔ เด็กไดรับการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา 

โดยใชหลักธรรมเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 1. โครงการ  อบรมสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลุมลําชี 
 2. หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตร ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญควรไดรับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรูอยูเสมอ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนไทย ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือชวยลดชองโหวในการเกิดปญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน
แหงชาติ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลุม
ลําชี ขึ้น เพ่ือเปนองคกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุม
ตางๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะหปญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่เปน
ประโยชนกันอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดระบบการดําเนินงานอยางเปนระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือ
สงเสริมกระบวนการเรยีนรูอยางเปนรูปธรรม และชวยสรางความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลลุมลําชี รวมถึงทักษะการเปนผูนํา การบริหารจัดการองคกร การสรางเครือขายความเขมแข็งใหกับองคกรเด็ก
และเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี จะไดเปนฐานใหกับครอบครวัใหมีความสุขตอไป  
 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 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 ๓.๓ จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทและเน้ือหา/ประสานงานกับวิทยากร และสถานที่ฝกอบรม  
 ๓.๔ ฝกอบรมตามหลักสูตร  
 ๓.๕ ประเมินผลการอบรม โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  
 ๓.๖ สรปุผลการดําเนินโครงการ  

 6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ป 2561-2564  

 7. สถานท่ีดําเนินการ  
 หองประชุมเทศบาลบาลตําบลลุมลําชี 

 8. งบประมาณ  
  ปละ 30,000.-บาท 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดีการ  เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 
 



 

 

 10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 ๑. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาและเรยีนรูอยางตอเนื่อง 
 ๒. ไดรับรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม  
 ๓. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา 
 ๔. องคกรเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรกัความสามัคคีตอกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต   
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
 2. หลักการและเหตุผล   

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี   

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพ้ืนที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน 
ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนทองถิ่นใหเหือดหายไปและหากจะวากันไป
แลว เร่ืองในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางาน
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรอืความเปนไป 
ไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่นอาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ี
คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และ
มูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทํา



 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจรติขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป    
 3. วัตถุประสงค   

 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร   
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ    
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติ ของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง   
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   
 ในเขตทศบาลตําบลลุมลําชี 

 6. วิธีดําเนินการ   
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ   
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   
 6.5 จัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   
 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  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง    
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปจํานวน 1 ฉบับ   
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจรติของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได     
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 



 

 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ   
2.2.1 มาตราการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน    

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)  
 2. หลักการและเหตุผล   

 ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกรและประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่
โปรงใสสามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น 
ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ
บรหิารงานบุคคลขึ้น  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบรหิารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได  
 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล   
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลใหมีประสิทธิภาพ

ไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 มาตรการ  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   

 6.1 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล   
 6.2 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  

     6.3 ดําเนนิการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล   
 6.5 สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 



 

 

 8. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผิดชอบ   
 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ   
 10.1 ผลผลิต    
  - มีมาตรการดาํเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลลุมลําชี 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   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2537 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  จึง
จําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นข้ึน   
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน   

 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน   
 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนินการ  

 6.1 ออกคาํสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ   

 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ   

 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ   
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรบัมอบหมายในทุกเดือน  

 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    
  - ประชาชนไดรบัความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”  

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ละพนักงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญ

ตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลกรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารมีประสิทธิภาพเปนธรรม เพื่อนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปน
ประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตร ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐดังนั้น เพ่ือเปนการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มี
ความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 3. วัตถุประสงค  

 ๓.๑ เพื่อสรางมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ๓.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๓.๓ เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 มาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล 

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   
 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. งบประมาณดําเนนิการ  
   ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผดิชอบ    

 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี  
  
 
 
 



 

 

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



 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

 เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุม
ใหบุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี จัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
ถือเปนเร่ืองสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อใหบุคลากรดานการเงนิและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวของ   

 3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 6. วิธีดําเนินการ   

 จัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 ประจําทุกปงบประมาณ  
 8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบ    

 กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

 10.1 บุคลากรดานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 ๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

 

 

 

 
  
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง   
 3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร   
 3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน   
 3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
 3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ   
 3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองคลัง   
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ  
   เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนินการ   

 6.1 จัดเก็บขอมลูในการจัดซื้อจัดจาง   
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ   
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง   
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป   
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป   
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรบัทราบ  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ    

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 10. ตัวช้ีวัด/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 เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   
 เทศบาลตําบลลุมลําชี  

 6. วิธีดําเนินการ   
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน

ในการจัดหา พัสดุ   
 6.2 ปรบัปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบ    

 กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน   
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง   
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

 เนื่องจากเทศบาลตําบลลุมลําชี มีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ท้ังในเร่ืองการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสดุแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจรติ มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนเผยสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบ
กับ มาตรา ๕๐(๙) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา และ
ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสดุแกประชาชนในทองถ่ิน จงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล   

 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 เผยแพรขอมูล การจัดซื้อ จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
จํานวน ๔ ชองทาง ไดแกทางเว็ปไซค บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 6. วิธีดําเนินการ   

 6.1 รวบรวมขอมลูกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
 10.1 ผลผลิต 
  - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจาง ไมนอยกวา ๓ ชองทาง   
 10.2 ผลลัพธ   
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ – จัดจางได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ   

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 เทศบาลตําบลลุมลําชี บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดนดําเนินการ
จัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ เทศบาลตําบลบานคายหม่ืนแผว 
เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเร่ืองท่ีเปนอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการ
ทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเร่ืองทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองานระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่สิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือใหบริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบานคายหม่ืนแผว ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน 
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ดานการสงเสรมิกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ดานการศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น     
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ   

 3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ทุกสาํนัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรบัความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 ทุกสาํนัก/กอง/ฝาย   
 
 
 
 
 



 

 

 6. วิธีดําเนินการ   
   ๖.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเดน็ (ดานถนน ทางเดนิ และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา
,ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่)   

 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม   
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
 9. ผูรับผิดชอบ    

 ทุกสาํนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ   

 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ  

 ๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรบัการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติจึงไดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรบัผูมาติดตอราชการ  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ   

 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบรกิารไดรบัความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน   

 3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
 3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 การจัดทําบัตรควิในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 6. วิธีดําเนินการ   

 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรบัผิดชอบ ในการดูแลกํากับการใหบริการ   
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ   
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม   
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรบับริการบัตรคิว และการใชบริการ

ตามลําดับคิว   
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ   
 6.6 สรปุผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนาํมา

ปรบัปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนนิการ   

 ไมไชงบประมาณ  
 9. ผูรับผดิชอบ    

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 
 



 

 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอน - หลัง สําหรับหนวยงาน

ที่ใหบริการ   
 10.2 ผลลัพธ    
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ    
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรยีนการทุจริตตอหนาท่ี   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

 ๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

 ดวย เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนดเชื้อชาติ ภาษาอายุ ความ
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตร ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับ

การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนโดยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบไดดังนั้น 

เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลลุมลําช ีมีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชน

อยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการรวมถึงการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม

กันและไมเลือกปฏิบัติซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความโปรงใสยิ่งข้ึน  

 3. วัตถุประสงค   
 3.1 เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี

ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบรกิารเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูมารับบริการ รอยละ ๘๐  

 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   
 เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 6. วิธีดําเนินการ   
 6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน

เดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน   
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบรกิาร (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการใหผูใชบรกิารหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน   
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี

กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรบัผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรบั 

ผูพิการ  
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 8. งบประมาณดําเนนิการ   
 ไมไชงบประมาณ  
 
 



 

 

 9. ผูรับผดิชอบ    
 สํานักปลัดเทศบาล,กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น    
  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  2. หลักการและเหตุผล   

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด
ใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น  เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่
ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความ
คุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรอือยางนอยมีผล
การประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ
ลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายเปน
สําคัญ  
  3. วัตถุประสงค   

  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน   
  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน   
  3.3 เพื่อรบัฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ   
  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

  4. เปาหมาย/ผลผลิต   
  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหสั้นลง   
  4.2 ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนทั่วไป   
  4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลลุมลําชี  
  4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 
  5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

  เทศบาลตําบลลุมลําชี  
  6. วิธีดําเนินการ   

  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 

ปรบัปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ 
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ใหแกผูใตบังคับบัญชา   



 

 

  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนทีน่ายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ  
      6.4 มีระบบการรบัฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ   

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคดิเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบริหารทราบ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

  ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

  10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบรกิาร และมีความพึงพอใจใน
การใหบรกิารของ เจาหนาท่ี   

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน   
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  2. หลักการและเหตุผล   

  ในมาตรา๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการประชาชนเทศบาลตําบลลุมลําชี 
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนของ
ประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริหารสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุก
ทานจะตองรวมกันทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวก
เพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหกับประชาชนไดอยางมีสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล 

 ๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
  ๓.๒ เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นได 
  ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติวิธีการคิดวิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการ

บรกิารประชาชนผูมาติดตอขอรับบรกิาร 
  ๓.๔ เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส

สามารถวัดผลการดําเนินงานได 
 ๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลลุมลําชี 

  ๕. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 
   สํานักงานเทศบาลตาํบลลุมลําชี  
  6. วิธีดําเนินการ   

  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
   ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรบัผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
   ๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
   ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 



 

 

   ๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคดิเห็นของประชาชน 
   ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรยีมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางกรอกแบบฟอรมทุกงาน

บรกิาร 
   ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการให 

บรกิารแกประชาชนทั้งเวลาทําการชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนมุัติ การรักษาราชการแทน 
  ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
  ๖.๖ มีการตดิตามประเมนิผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนํา

จุดบกพรองในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการข้ันตอนหรอืระยะเวลาในการใหบรกิารใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
  7. ระยะเวลาดําเนินการ   

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
  8. งบประมาณดําเนินการ   

  ไมใชงบประมาณ  
  9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  สํานักปลัด/กองคลัง/กองชาง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลลุมลําชี  
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

  10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นได  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีทํางานของบุคากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
   ๑0.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ราชการ  
  2. หลักการและเหตุผล   

  การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้นก็เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจาณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเร่ืองนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคม
และทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 ๓. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหการบริการราชการของราชการเทศบาลตําบลลุมลําชี ภายในกรอบอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เทศบาลตําบลลุมลําชี 

  ๕. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 
   สํานักงานเทศบาลตาํบลลุมลําชี  
  6. วิธีดําเนินการ   

  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

  การบรหิารราชการ/การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการของประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       
 
 
 
 



 

 

  1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบหมายอํานาจของนายกเทศมนตรี 
  2. หลักการและเหตุผล   

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี
ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการรวมท้ังกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรจีะดําเนินการในเร่ืองตางๆ ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ไดปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี  

 ๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ด ี
  ๓.๒ เพื่อใหเปนการปองกันการทุจรติคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ 
 ๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

  ๕. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 
   เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  6. วิธีดําเนินการ   

  ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  ๖.๒ ออกคาํสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ

หัวหนาสวนราชการปฏิบัติราชการแทน 
  7. ระยะเวลาดําเนินการ   

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
  8. งบประมาณดําเนินการ   

  ไมใชงบประมาณ  
  9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

  รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนกังานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  2. หลักการและเหตุผล   

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคารรื้อถอนอาคาร ตอเติม
ดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิหนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอํานาจอยูกับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชาและอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได 
ดังน้ัน จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
  3. วัตถุประสงค   

  3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เปนไปอยางรอบคอบ   

  3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี  
  4. เปาหมาย/ผลผลิต   

  คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ใหกับผูอํานวยการกองชาง  
  5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

  เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว  
  6. วิธีดําเนินการ   

  เสนอคําสั่งนายกเทศมนตรมีอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหผูอํานวยการกองชางเปนผู
ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  
  7. ระยะเวลาดําเนินการ   

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
  8. งบประมาณดําเนินการ   

  ไมใชงบประมาณ  
  9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  กองชาง เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
 2.4.1 ยกยองเชิดชูเกยีรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   

  1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ  
  2. หลักการและเหตุผล   

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบแกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปญหามากมายในปจจุบันไมวาจะเปนเร่ืองการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ  เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแก
คนรุนหลังองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสรมิสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางเพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรมเปนรากฐานอันสําคญัในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข     
  3. วัตถุประสงค   
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มี คุณธรรม 
จริยธรรม 
             3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ 

  3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
   3.4 เพื่อสรางขวัญกําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่
ดีอันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น  
  4. เปาหมาย/ผลผลิต   

  มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไม
นอยกวา 10 คน/ป  
  5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

  ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  6. วิธีดําเนนิการ   

  จัดใหมีการเผยแพรประชาสมัพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/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. ผูรับผดิชอบโครงการ   

  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลลุมลําชี 
  10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

  จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 2. หลักการและเหตุผล   

     ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก/เยาวชน
และองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ันตั้งใจรวมเปนแกนนําในการสงเสริมสนับสนุน และ
อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  สํานักปลัดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือ
นําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงมั่นชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอ
บุคคลอ่ืนในชุมชน  
  3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชนที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรบัรู   

 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป   
 3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน

ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางยิ่งข้ึน  
 4. เปาหมาย   

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 5. สถานท่ีดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   

 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ   
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ   
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดงันี้    
        - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)    
        - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)    
         - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน)    
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ   

  7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 8. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี  

        10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน   

   
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. หลักการและเหตุผล   

     เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลเดช รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใช
สอย ในลักษณะของสวนผสมตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทํา
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีก
แนวทางหน่ึงที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชนปลอดภัยจาก
การใชสารเคมีและสารพิษตกคางทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคใน
ครัวเรือนเปนการลดรายจายของครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการ
เพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย เทศบาลตําบลลุมลําขี ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช
ทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลผลิตที่เหลือจากบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่งอีกทั้งยัง
เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช รัชกาลที่ ๙ มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
 3. วตัถุประสงค   

   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอม
นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ มาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
 4. เปาหมาย   

 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหประชาชนผูปฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สถานท่ีดําเนินการ   

 ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   

 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 

 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตเทศบาลเพ่ือใหแตละชุมชนดําเนินการ
คัดเลือกกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล 

 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล 

 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อผูที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ 

 6.5 มอบใบประกาศเกียรติคุณใหผูที่ผานการคัดเลือก 
 
 



 

 

  7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 8. งบประมาณดําเนินการ   
  ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 ผลผลิต 
  -ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ 
  -ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและ

ตนทุนในการใชจายลงไดและสามารถนําผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี     
   1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
   2. หลักการและเหตุผล   
                  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจรติที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมใน
การตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคมชุมชน และประเทศชาติเกิดความตระหนัก
ถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี   

 3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ   
 3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม  

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ    
 เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 6. วิธีดําเนนิการ   
  6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 
ทองถ่ินที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 8. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  
 
 
 



 

 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 ทุกสาํนัก/กอง เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

 

    1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
    2. หลักการและเหตุผล   

       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑวิธีการ
และระยะเวลาที่กําหนด  เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี กับปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี และ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด   

 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย  
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561   

 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลง   
       การปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลลุมลําชี  ไดทําขอตกลงผลงานกับ
ผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  

 1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
 2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ  
 3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
 6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
 
 



 

 

 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

  1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548   

  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน     
   - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เปนตน    

   - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผูจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานดังกลาว   

  1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด   
   1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน   
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณี ท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
ผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
 2. หลักการและเหตุผล   
               กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายองคกรปกครองสวยทองถิ่นแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายกลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคที่มีหนาที่
สําคัญดังนั้น เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จึงไดจัดทํามาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ”ข้ึนเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกลการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
 3. วัตถุประสงค   

    เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

    การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระตามแผนปฏิบัติการปกครองปองกันและปราบปรามการทุจรติอยางมีประสิทธิภาพ  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ    

     เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว 
 6. วิธีดําเนนิการ   
      ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลองคกรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 
   - การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช.ตามโครงการ ITA 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 ทุกสาํนัก/กอง เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี ใหความรวมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี จากหนวยงานภาครัฐละองคกรอิสระ 

 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ  เรื่องรองเรียน”  
 2. หลักการและเหตุผล   

    ดวยเทศบาลตําบลลุมลําชี มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียนแจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ 
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดแตงตั้งผูรับผิดชอบ
การรับเร่ืองรองเรียนประจําเทศบาลตําบลลุมลําชี ขึ้นเพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาที่รบัผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 3. วัตถุประสงค   

 ๓.๑ เพื่อจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
 ๓.๒ เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือแจงหรือตรวจพบการทุจริตเปนไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 การแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ    

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   
  ๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
  ๖.๒ จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ โดยโปรงใสและเปนธรรม 
  ๖.๓ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี ใหผูบริหาร ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองเรียนของเทศบาลตําบล
ลุมลําชี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลลุมลําชี วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”  
 2. หลักการและเหตุผล   

     ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกเทศมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคลคล
ภายนอกหรอืประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลลุมลําชี วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ทั้งน้ี 
เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมีใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมี
ไดอีกทางหนึ่งดวย 
 3. วัตถุประสงค   

 ๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ พนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี ยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓.๒ เพ่ือใหการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใสเปนธรรม 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ    

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   
  ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลละเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
  ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจรติและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ 
  ๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียนแจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูให
ขอมูลในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
  ๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคบืหนาของการดําเนินการ  
ภายใน ๕ วัน   
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 



 

 

 8. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเร่ืองรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝาระวัง และติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน   
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวน

รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน”  
 2. หลักการและเหตุผล   

    ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่ จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลลุมลําชี ช้ัน ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ
สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถ
รับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปน
จริงในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง    

 3.2 เพ่ือเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเทศบาล 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   

 6.1 มีการจัดต้ังศูนยขอมลูขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล   
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน   
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด   

 6.4 มีบรกิารอินเตอรเน็ตสําหรับใหบรกิารประชาชนทั่วไป 
 6.5 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร   

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ    
 
 
 



 

 

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล  

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 ขอมูลขาวสารครบถวนถูกตองตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลลุมลําชี”  
 2. หลักการและเหตุผล   

    อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพื่อให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการบรหิาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปรงใสการมีสวนรวมสามารถตรวจสอบ
ได  
 3. วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายจึงจัดทําระเบียบเทศบาล วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2556 และประกาศเทศบาลตําบลลุมลําชี เร่ือง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชีขึ้น   

 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร
จําหนายจายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้   

 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้    
    3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา    
    3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได    
    3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน    
    3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

 4. เปาหมาย   
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง   
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลลุมลําชีวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 

 จํานวน 1 ชุด   
 3. ประกาศเทศบาลตําบลบานคายหม่ืนแผว เร่ืองคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา

ขอมูลขาวสารของศนูยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 1 ฉบับ   
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   
 ภายในเทศบาลตําบลลุมลําชี  

 6. วิธีการดําเนินงานโครงการ   
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ   
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนใหทราบภายในทุกสวนราชการ   
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ   
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ

ตอผูบรหิารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ   
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  

 7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ   
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



 

 

 8. งบประมาณ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี  

 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
     1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลลุมลําชี ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี   
     2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน   
     3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 2. หลักการและเหตุผล   

     คุณธรรม จริยธรรมเปนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีในทุก
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือ
รับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปน
สิ่งจําเปนเพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากย่ิงขึ้น  การเปดเผย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี  ดังนั้น เพ่ือ
เสริมสรางใหเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะ
สามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน  
 3. วัตถุประสงค   

 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ผูเขารวมอบรม จํานวน 90 คน  (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 
คน)  ผลการเรยีนรูเฉลี่ยรอยละ  80  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจรอยละ  80  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลลุมลําชี    
 6. วิธีดําเนนิการ   

 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. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 จํานวนผูเขารวมอบรม  รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ยรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
 \2. หลักการและเหตุผล   

      ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
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 เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ีและเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทขึ้นไป  

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลลุมลําชี     

 6. วิธีดําเนนิการ   
        จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 
  - แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
   - งบประมาณรายจายประจําป 
            - แผนการดําเนินงาน 
   - แผนอัตรากําลัง 
   - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
   - ขอมูลรายรบัและรายจาย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน        

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 8. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล  

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
 



 

 

 1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
 2. หลักการและเหตุผล   

    การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใสตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการ
ทุจรติและประพฤติมิชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
 3. วัตถุประสงค   

   เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   

    เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเร่ืองรองเรียนทางดานการเงินการคลัง 
ผานทางเว็บไซตของ เทศบาลตําบลลุมลําชี และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลลุม
ลําชี 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 ประชาชนได รับรูขอมูลขาวสารที่ สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บรหิารงานของเทศบาลตําบลลุมลาํชี ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลลุมลําชี”  
 2. หลักการและเหตุผล   

    ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกรอํานาจหนาท่ี
แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลลุมลําชี ได
งายและสะดวกมากขึ้น   
 3. วัตถุประสงค   

 ๓.๑ เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 ๓.๒ เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง  

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   
 พ้ืนที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาล 

 6. วิธีดําเนนิการ   
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี 
  - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลลุมลําชี รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 

           - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 
           - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล 
        10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 



 

 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของประชาชน
ในทองถิ่น     
    1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน และ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
    2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

       ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทําทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน 
เทศบาลตําบลลุมลําขี ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลลุมลําชี ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงได
จัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึน  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน   
 3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลตําบล

ลุมลําชี 
 3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน   
 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม   
 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๔ หมูบาน ในเขตเทศบาลตําบล
ลุมลําชี สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปของเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 6. วิธีดําเนนิการ   

  6.1 เสนอขออนมุัติโครงการ   
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน   
  6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทาํความเขาใจ   
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
  6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด   
  6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน   
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ   



 

 

  6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบรหิารทราบ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน จํานวน 22 หมูบาน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 50,000 บาท  
 9. ผูรับผิดชอบ   

 กองแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น  
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน   
 5. ประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ ดําเนนิงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

    เทศบาลตําบลลุมลําชีเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรงโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบรกิารเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงมีการจัดตั้งศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรอืนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป   

 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชีกับประชาชนในพื้นที่  

 4. เปาหมาย   
      ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได

เสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได  
 5. วิธีดําเนนิการ   

 5.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเร่ืองรองเรยีน/รองทุกข   
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน   
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน   
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ  

 6. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

รองทุกข/ รองเรียน ดังนี้   
 6.1 ท่ีทําการสํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี   
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-056585   
 6.3 ทางเว็บไซต    
 6.4 ทางไปรษณีย 

 7. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 
 
 
 



 

 

 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 9.1 มีสถิตจิํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือนทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี  

 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรงุตามเร่ืองที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข   
 9.3 แจงผลการดาํเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ :  มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

    เทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกดาน เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน
ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการใหดีย่ิงขึ้น รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวมและไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและ
โปรงใส 
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อเปนชองทางในการบัเร่ืองรองเรยีน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอนและกระบวนการในการรองเรียน 

 4. เปาหมาย   
 มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน 

 5. พ้ืนทีดํ่าเนินการ   
 เทศบาลตําบลลุมลําชี 

 6. วีธีดําเนนิการ   
 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรบัเร่ืองรองเรียนจากประชาชน 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 และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการบัเรื่องรองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 

 2. หลักการและเหตุผล 

     เทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทําโครงการเทศบาลตําบลลุมลําชี เคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให
เทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวย
ตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตรา
ถูกที่สุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบล

ลุมลําชี ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

  3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรอืนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 

  3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชีกับประชาชนในพื้นที่ 

 4. เปาหมาย/ผลลัพธ 

     นํางานบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

     กําหนดใหออกเทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผวเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี โดยแบงเปนแตละหมูบาน  

 6. วิธีดําเนนิการ 

  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

  3. ประสานงานกับทุกกองทุกสวน เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีที่จะนําไปใหบริการแก

ประชาชนทั้ง ๔ หมูบาน 

  4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ 

  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 

  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย 

  7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน 

  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดออกใหเทศบาตําบลลุมลําชี เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

 8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี 

        10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ 

ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลลุมลําชี อยางทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

     การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรบัเร่ืองรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ี
ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต   
 3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ   
 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
 4. เปาหมายการดําเนินการ   

 ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลาํชี 
 6. วิธีการดําเนินการ   

  ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเรว็ไมเกิน 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 : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตําบลลุมลําชี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและ
โครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาล
ตําบลบานคายหมื่นแผวในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เทศบาลตําบลลุมลําชี โดยงานวิเคราะหและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัด จึง
แตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชีขึ้น  
 3. วัตถุประสงค   

     เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตําบลลุมลําชี และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลลุมลําชีให
สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตําบลลุมลําชี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี 
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี จํานวน 11 คน  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลาํชี 
 6. วิธีดําเนนิการ   

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

         ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลลุมลําชีบาน จึง
ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลลุมลําชี แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือใหเปนไป
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
จัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปและรางแผนดําเนินงานเพ่ือใชแผนพัฒนาเทศบาล ตามความตองการของประชาคมและชุมชน
ดวยความถูกตองโปรงใส สุจริตและใหความสําคัญในการตอตานการทุจรติ 
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

    ตามที่เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัด
จางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม)ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 3. วัตถุประสงค   

    เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี อยาง
แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาชนและ
สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตใน
เทศบาลนั้นคอืไดทําหนาที่อยางถูกตอง 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 ตัวแทนประชาคมหมูบาน 22 หมูบานๆ ละ ๒ คน 
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 เทศบาลตําบลลุมลาํชี   
 6. วิธีดําเนนิการ   

 ๖.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาคม (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลลุมลําชี ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาคประชาสังคม
(ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลลุมลําชี ในหลายๆสวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวม
เปนกรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เชนเปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจางฯ 

 ๖.๒ มีการชี้แจงใหความรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นจะไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ  
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 ฝายพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลตําบลลุมลําชี   
 10. ตัวชี้วัด 
          ๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดาํเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลลุมลําชี  
          ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 ๑๑. ผลลัพธ 
  เทศบาลตําบลลุมลําชี มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปนองคกรในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจรติ และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
   
 



 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลลุมลําชี   
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

    ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 
5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

 1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ   
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 3. การปรบัปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลลุมลําชี ใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/
ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  
 3. วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสรมิสราง บทบาทของประชาชน   

 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี      
 4. เปาหมาย   

 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล  
 5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

 เทศบาลตําบลลุมลําชี  
 6. วิธีดําเนินการโครงการ   

 6.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ   
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลลุมลําชี ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี   
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)  

 8. งบประมาณดําเนนิการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี   

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
      เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี  

หรอื โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 

 



 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
๔.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
๔.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

 1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 2. หลักการและเหตุผล   

    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและ
เปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
 3. วัตถุประสงค   

 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลลุมลําชี 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี ทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 พนักงานเทศบาลทกุหนวยงาน  ของเทศบาลตําบลลุมลําชี   
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

 สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 6. วิธีดําเนนิการ   

 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร   
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลกาควบคุมภายในระดับหนวยงานยอยดําเนินการ

ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒ 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทํารายงาน

การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ และนําเสนอผูบริหารพรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 8. งบประมาณดําเนินการ   

 ไมใชงบประมาณ    
 
 
 
 
 
 



 

 

 9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
 หนวยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลลุมลําชี   

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาดปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

 
 
      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๔.1.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 2. หลักการและเหตุผล  

    ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริงานในหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคในอดีตที่ผานมาการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคมุภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไปซึ่งอาจอยูใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปที่การ
ควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงานอาจเปนชองทางร่ัวไหลทําใหเกิดความ
เสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ีสาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมาย
งานใหมและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ทันสมัยอยูเสมอ เทศบาลตําบลลุมลําชี พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลลุมลําชี ขึ้น  
 3. วัตถุประสงค   

 ๓.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปนลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรอืดานอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 

 ๓.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงนิท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

 ๓.๓ เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4. เปาหมาย   

     เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําให
การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

 
 
 
 
 
 



 

 

 5. วิธีดําเนินการ   
 ๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

 6. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัด/กอง/ฝาย ของเทศบาลตําบลลุมลําชี   

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  

 8. งบประมาณดําเนนิการ   
 ไมใชงบประมาณ  

 9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   
 ๑. การดาํเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา 
 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคบัท่ีวางไว 
 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง   

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 
 ๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทาํรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

4.2 การสนับสนนุใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ 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   

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนด หนาที่ของงานเปนเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคบัท่ีปฏิบัติงานในองคกร
หรอืหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค เทศบาลตําบลลุมลําชี  จึงได
กําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนข้ันเงนิเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปน ธรรม   

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี 
6. วิธีการดําเนินการ   

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย   
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง 

เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนนิการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด   
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ทจ.จังหวัด 

อ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบาน 
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลลุมลําชี   
- มีการตดิประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลลุมลําชี  
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือ ตรวจสอบขั้นตอนการดาํเนินการในการบรรจุแตงต้ัง   
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล(ก.ทจ.จังหวัด) กอน   
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงต้ังเทศบาลตําบลลุมลําชีจะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอนวันที่เทศบาลตําบล

ลุมลําชี รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง   



 

 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหนง เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ 
อยางเครงครัด   

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง   
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน

ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลบานคาย   

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรบัการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง   
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมนิผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส   
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน   
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี

ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได   
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน   
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงเทศบาลตําบลลุมลําชี จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน 

วันที่เทศบาลตําบลลุมลําชี รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน   
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาล

ตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เก่ียวของ อยางเครงครดั   
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร

ทราบ   
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม   
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน

ขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน   

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ ไมเปนธรรม   

- นายกเทศบาลตําบลลุมลําชีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงนิเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี  
 
 



 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
ตัวชี้วัดกําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ   
ผลลัพธ  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ยาย ขององคการ บริหารสวนตําบลบานคาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจาก
หนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได   
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได   
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ   
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ

องคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  
6. วิธีดําเนนิการ   

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดย
เปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และ
ประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

ตลอดปงบประมาณ 2562 และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

กองคลังเทศบาลตําบลลุมลําชี  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงนิการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเรว็ เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรบับริการ 
 
 
 



 

 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพสัดุ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) เทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกใน
การรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ เทศบาลตําบลลุมลําชี ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมหรือการบรหิารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนเทศบาลตําบลลุมลําชี สามารถพัฒนาระดับการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย 
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตําบล 
ลุมลําชี    

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลลุมลําชีใหเกิดการพัฒนาได 
อยางคุมคา  
4. เปาหมาย   

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลลุมลําชี  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี   
6. วิธีดําเนนิการ   

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง   

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
รวมเปน กรรมการ แตเทศบาลตําบลลุมลําชี ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการ
ดําเนนิงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรบัผิดหากเกิดความเสียหาย   

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่และ
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 เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหาร
สัญญา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งให
ทําหนาที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ตาม
ขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม และเขาใจ เงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อน
หรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําให
เกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล อื่น นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรอือาจถูกฟองรอง
ตอศาลปกครองได เทศบาลตําบลลุมลําชี เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับได
มีการเชิญ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจาง เพื่อใหผู ที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางถูกตอง  
3. วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตอง 
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวของ  
4. เปาหมาย   

คณะกรรมการตรวจการจาง  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี   
6. วิธีดําเนนิการ   

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   
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว   
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะ
ผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการ
แกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึง
จําเปนที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ 
ที่สําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเร่ืองการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
งานฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี  จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบรหิาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพื่ อให ผูบ ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี   เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547   

3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสิน และหนี้สิน   

3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการ
ขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและ ปราบปรามการทุจริต   

3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ เร่ืองการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจรติ  

 
 
 



 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ผูบริหารเทศบาลตําบลลุมลําชี  จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี  จํานวน ๑2 คน รวม 

16 คน  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี  
6. วิธีดําเนนิการ   

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 ริหาร และสมาชิ กสภ าเทศบาลตํ าบลลุ มลํ าชี  ได เพ่ิ ม พู นความรู ค วาม เข า ใจระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547   
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและ หนี้สิน   
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการ ทุจริต   

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่
เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชี จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยู เสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถ่ิน
มีความ เจริญกาวหนา  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตาม บทบาทและอํานาจหนาที่   

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย   
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง    

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี  จํานวน ๑2 คน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ   
ทั้งในเทศบาลตําบลลุมลําชี  และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ   
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลลุมลําชี และหนวยงาน 

ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี  
6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา 

ทองถ่ินเขารบัการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรอืดําเนนิการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ   
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย

ผาน นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี    
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ

นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   

30,000  บาท  
9. ผูรับผดิชอบโครงการ   

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี   
 
 
 
 



 

 

10. ผลลัพธ   
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่   
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรบัการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ   
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด   
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลลุมลําชี  จํานวน ๑2 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่
ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบรหิารปจจุบันองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลตําบล มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลตําบล และลดการทุจริต  เทศบาลตําบล
ลุมลําชี จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น 
เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลลุมลําชี เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได      อีกทั้งยังเปนการ
ชวยลดปญหาการทุจริตได  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได   
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เปาหมาย   
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี  จํานวน 12 คน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ   
เทศบาลตําบลลุมลําชี   

6. วิธีการดําเนินงาน   
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม   
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ   

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี   
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  

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกัน
และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดนิของรฐับาล  
3. วัตถุประสงค   

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรปัชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลลุมลําชี  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ   

เทศบาลตําบลลุมลําชี  
6. วิธีดําเนินการ   

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน   
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

10.1 คณะกรรมการชมุชนมีความรู ความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได   
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ

เทศบาลตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวน
ในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ 
ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค   

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต   
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจรติ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในตําบลลุมลําชี  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ   
ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีดําเนนิการ   
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ   
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท   
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข   
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ   
6.6 ดําเนินการปรับปรงุแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผดิชอบโครงการ   
สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
10.1 จํานวนเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต   
10.2 นําเร่ืองที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรบัปรุงแกไข       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ 
การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  ปญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาล
ตําบลลุมลําชี มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจ ที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมี
องคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกัน
พัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสให
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี 
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
ในทองถ่ิน  เทศบาลตําบลลุมลําชี พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดาน
การปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง  
3. วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรกัษาผลประโยชนของทองถ่ิน   
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต   
3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี  

4. เปาหมาย   
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลลุมลําชี อเขามามี

สวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจรติรวมกับเทศบาลตําบลลุมลําชี  
5. สถานท่ีดําเนินการ   

ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี  
6. วิธีดําเนนิงาน   

1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การ ทุจริตเทศบาลตําบลลุมลําชี    

2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย   

3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลลุมลําชีในการ
รวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรบัผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต   

4. สงเสรมิสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  



 

 

5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลลุมลําชี กับบุคคล องคกร สวนราชการ และ
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินที่เขารวมเปนเครือขาย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผดิชอบโครงการ   

สํานักปลัดเทศบาลตําบลลุมลําชี  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน   
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต   
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลลุมลําชี             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

 


