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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต  โปร่งใส    และสามารถตรวจสอบได้      รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง      นอกจากนี้         ยังต้องมีการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ       และนําไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย    จากสภาพปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะตอ้งมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์
รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาค
ส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง  พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่
ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  ทัง้นี้  กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้       ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น        ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน      ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณ
เชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  สําหรับกรอบ
การนาํหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
นั้น  ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัความชอบ
ธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability)หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation)    ดังนั้น        
การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ  จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย   วัตถุประสงค์ 
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แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป                                                                                                                                  

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  

4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 

   5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

……………………………………………………………………………… 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ    ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ    “เจ้าหน้าทีข่องรัฐ”      ซ่ึง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ นั้น 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม    จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด   เพ่ือตระหนักถึง
การสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลตําบลศรีสงคราม มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ 

 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ   เกิดความสํานึก
ร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลตําบลศรีสงคราม ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
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6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตําบลศรี
สงคราม บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

 7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ  

งบประมาณ  50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนํา
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม  

 2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีเทศบาลตําบลศรีสงคราม ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลศรีสงคราม พ.ศ. 
2561     โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ         ทั้งนี้      การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย    ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ    อํานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล      โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง    และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง    มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร      นอกจากนี้   สํานักงาน ก.พ.  ได้กําหนดแนว
ทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้อง   ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลศรีสงครามได้จัดทํา       มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล
ศรีสงคราม”ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน 
และต่อสังคม 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลxxxเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลศรีสงคราม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม  รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์  มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 

……………………………………………………………………………… 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ กับพนักงานส่วนเทศบาลและพนักงาน  

                   จ้างของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

2. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว   
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด    
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่      โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง     “ผลประโยชน์ทับซ้อน”    หมายถึง   สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่        
และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด      หรอืการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ  ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม         ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ    พ.ศ.   2561     หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม      และ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่   เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   ดังนั้น   เทศบาลตําบลศรีสงคราม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแกบุ่คลากรในเทศบาลตําบลศรีสงคราม              เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนเทศบาลเพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

 



                                                    -26- 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม มีจิตสํานึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 

   พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลxxx 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีการด าเนินการ 

   จัดประชุมประจําเดือน  และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   ตัวช้ีวัด 

   พนักงานส่วนเทศบาล  และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

 2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา     ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกัน  และปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ   และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   โดยจัดระบบอัตรากําลัง     และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม           รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ      เช่น 
สํานักงาน  ก.พ.   จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   (Conflict of Interest)   สํานกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แห่งชาติ       ร่วมกับสาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ      และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 
2560-2564)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม     และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ     (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน  5  ด้าน  อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ      อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือ   หรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต         โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลศรีสงครามจึงได้ตระหนัก     และเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ    เข้าใจแก่
บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชน         และผู้สนใจได้
ศึกษา    เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับ
การทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลxxxให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็น
องค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

 

 



                                               -28- 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. วิธีด าเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง  

4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

……………………………………………………………………………… 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

        1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)  
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทกุรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ      โดยกําหนดวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยใส  สะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต”   มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่
สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตําบลศรีสงคราม จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนใน
การปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

 6. วิธีด าเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
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2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-31- 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว   
พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้
ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว   ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง   
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ   ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
จะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่าน
ได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน    คือ  แนวคิดเรื่อง    “ปลูกป่า 3  อย่าง   
เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง”  ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์  “พอ
อยู่” หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําท่ีอยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม    ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู    ทรัพยากรธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน    จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม     เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  จํานวน 10 
หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น  
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4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลศรีสงคราม จํานวน 10 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาตําบลศรีสงครามโดยบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลศรีสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน/ลูกจ้าง   ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน  ได้แก่   ประธานชุมชน ประธาน  กลุ่มผู้สูงอายุ 
ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  และแหล่งน้ําคูคลอง    ใน
เขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีการด าเนินงาน  

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมา และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุก ชุมชน) 

 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน 
(กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)  

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 

   6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 

……………………………………………………………………………… 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 

  2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น     ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และอัตราการป่วยจากโรคท่ีไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ      ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการดําเนินการเป็นอันมาก   และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของ
ปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี 
หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี    เพ่ือเหตุผลทาง
การค้าและพาณิชย์ทําให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยงแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผัก
เพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓๔ การปลูกผักรับประทานเองแบบผัก
อินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดมีีประโยชน์       แต่กระนั้นสําหรับ
ประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน 
บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 

  3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  

3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  

3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ 

   3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  

4.2 ประชาชนทั่วไป  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ขั้นเตรียมการ - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่
เป็นผู้ประสาน - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ - บางกลุ่ม
ย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  

6.2 ขั้นปฏิบัติ - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแล
ผักอินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก - 
กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน - จัดให้มี
การนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  

6.3 ขั้นประเมินผล - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล้ว - มีการสํารวจ
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จํานวน ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ) - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา - มีการสรุปปัญหา
ที่ได้ จากการดําเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน – ส่งเสริม
ให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

  8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  

10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  

10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  

10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 

……………………………………………………………………………… 
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1.3 การสร้างจิตส านักและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
      1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลศรีสงคราม 
                      (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก    เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์   ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี    และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน     ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น    คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ   นั้น  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม     พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว   จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม  ให้เด็กและเยาวชนตําบลศรีสงคราม  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)   ขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด         โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น
โดยชอบ   ไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม   มีความซื่อสัตย์    
สุจริต  

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 

   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน   เพ่ือ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย  
 เด็กและเยาวชนตําบลศรีสงคราม  จํานวน   ๕๐    คน  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

7. งบประมาณด าเนินการ  
    งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐ บาท  
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8. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 

……………………………………………………………………………… 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว    ทําให้เยาวชน   นักเรียน    นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงายไร้สาระ
ล้าสมัย  จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย  หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต        เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด  สรา้งสรรค์   มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํากล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง
ในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่
ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม       แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึง
ต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิต
ที่เหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มี
ทักษะในการดําเนินชีวิต    “เก่ง  ดี  และมีความสุข”    เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่
รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน     คือการพัฒนากาย    โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ   มี
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความเกื้อกูล
และประกอบอาชีพที่สุจริต   การพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต   พลังจิต    และ สุขภาพจิต 
และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา   ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง   รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้
วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทัน
โลกนําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓๙  
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลศรีสงคราม 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

  สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสงคราม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และประชุมชี้แจง  
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจําปีงบประมาณ  2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณ    ๒๐,๐๐๐   บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

   10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรง          และฝังรากลึกเป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม     ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่ง
การสร้างคา่นิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ           ปัจจุบัน
ประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูก ฝังด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างยั่งยืน  หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป    ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย         
    เทศบาลตําบลศรีสงคราม  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้าน

การทุจริตขึ้น        ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่
จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด นั้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรม    และคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน  ไม่ยอมรับ

พฤติกรรมทุจริต 
คอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต 

 3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 4. เป้าหมาย  

เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตําบศรีสงคราม 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๒ 

   5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด  
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลตําบลศรีสงครามกําหนด  
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

7. งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐  

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์

สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อ

ถึงการต่อต้าน การทุจริต 
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
……………………………………………………………………………… 
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลศรีสงคราม  

 ประจ าปี 2561   

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เนื่องด้วยปัจจุบัน        โลกกาํลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change)      ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น    หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์    อาทิ เกิดความแห้งแล้ง     มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซ่ึ งเป็นปัญหาที่สําคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม 
ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ   ลงได้อย่างน้อย  2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน เทศบาลตําบลศรีสงคราม จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่
ตําบลศรสีงคราม  ประจําปี 2561”    เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว   ดังนั้น 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เทศบาลตําบลศรีสงคราม    จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาล   เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน 
พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลศรีสงคราม  

3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้   จํานวน    ๑๐๐    ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลศรีสงคราม   อําเภอวังสะพุง    จังหวัดเลย 

6. วิธีด าเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  

6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนใน ท้องถิน่  

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ    

งบประมาณ    ๕๐,๐๐๐   บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.2 ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  

10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๒ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ?กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ ปัจจุบัน   ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ี
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด   ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”        มีเป้าหมาย 
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ      โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   ยุทธศาสตร์ที่ 5       ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่   6     ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต    (Corruption Perception Index : CPI)    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง     ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          เปน็หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ     รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการ กํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด       และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครอง   ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็น
เวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ      บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้
เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน   เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก    และมากกว่า
คนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหา
ในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงาน   ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหาย
ของรัฐที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ดังนั้น       จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงาน
ด้วยความ 

โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
  8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

  สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

……………………………………………………………………………… 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ    มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน   
                      ราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น     ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496     หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     ผู้มารับ     บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น      มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ    
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร   ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการสั่งการ   อนุมัติ   อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน   ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ           ทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ    เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล    พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน   
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      ตามพระราชกฤษฎีกาว่า      ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   มาตรา 6   และมาตรา  37   ที่กําหนดให้การบริหารราชการ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส  ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจ
หน้าที่ในการสั่งอนุญาต  และ อนุมัต ิ   เกี่ยวกับราชการของเทศบาล     มาตรา   48    สัตตรส กําหนดให้
นายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 
เอกูนวีสติ         กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล   ให้เป็นไปตามนโยบา และอํานาจ
หน้าที่อื่น          ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด        หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดเลย      ดังนั้น     เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  



                                                   -48- 
 

3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จาํนวน 4 
ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี       นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  

6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ

สะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน            ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการเทศบาลตําบลศรีสงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการเทศบาลตําบลตําบลศรีสงคราม          ได้กาํหนดให้นายกเทศบาลตําบลสรีสงคราม         
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เทศบาลตําบลศรีสงคราม ด้วยเหตุผลนี้เองจึง 

           เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้าราชการเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชกา โดยแต่งตั้งปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ      และข้าราชการ
เทศบาลตําบลศรีสงคราม ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลศรีสงคราม        โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ  และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตําบล
ศรีสงคราม เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น   
เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลศรีสงครา 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล     การปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเทศบาลตําบล ศรีสงคราม เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์   ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการเทศบาลตําบลศรีสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการเทศบาลตําบลศรีสงคราม  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
              สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
……………………………………………………………………………… 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

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

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ       และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ   ปี 2535  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

   4.2 นักวิชาการพัสดุผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

  เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
 6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน

งบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดหา พัสดุ  
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
……………………………………………………………………………… 
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3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากเทศบาลตําบลศรีสงคราม       มีฐานะเป็นนิติบุคคล   มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง     ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ   แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้    ดังนั้น     การ
ที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์     สุจริต   มีความโปร่งใส      และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย    ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน     โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง       และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสา  ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540     และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     พ.ศ. 2546     มาตรา   23     ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จดัจ้างให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม    ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา   และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน      ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้       เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น     จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 
 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ       ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้
สาย 
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
 6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 
 8. งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณ  40,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ – ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการทั้งหมด 

 
 

……………………………………………………………………………… 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม   เทศบาตําบลศรีสงคราม  จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดข้ึนในพื้นที่มากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    (Good Governance)   หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity)   โดยไม่แบ่งแยก 
ด้านเพศ   ถิ่นกําหนด   เชื้อชาติ  ภาษา  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546       ที่
ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์  สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตําบลศรีสงคราม  จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงา  เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ      รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน        เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  

 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับผู้
พิการ  
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 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สํานักปลัดเทศบาล   กองคลัง  และกองช่าง เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 

……………………………………………………………………………… 
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๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ี
เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 2542    และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย       ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ    ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค   เป็น
ธรรม        อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทันท่วงที   การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้ง
ผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา  50  วรรคท้าย   ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน       โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.  2546 มาตรา 6   ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี   ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย  โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็นและประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก    และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2558 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีสงคราม        ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 
 3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามา

ปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 

   10.2 ผลผลิต  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อ
ร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

……………………………………………………………………………… 
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2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   มาตรา  52    กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ    เพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด       ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น 
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  
เทศบาลตําบลศรีสงครามจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ        เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลศรีสงครามให้สั้นลง  

4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตําบลศรีสงคราม  
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4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  

4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี      หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที่ 

   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้ประชาชน
มีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น 
การกระจายอํานาจตัดสินใจ     การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน”   และ
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้
มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้    โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    และการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความ  ต้องการของประชาชน  เทศบาลตําบลศรีสงคราม   เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง            ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน          ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหาร   
และพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด           เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ         ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ   ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตําบลศรีสงครามให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การดําเนินงาน ได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

   6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องใน
การจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับ บริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 
 

……………………………………………………………………………… 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

  2. หลักการและเหตุผล  
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 

ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว     ซึง่การพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความสําคัญคุณสมบัติ  ความรู้     ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม         เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ   ดังนั้น  การดําเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ     ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   ความมีประสิทธิภาพ   ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก    และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน          แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทสบาลตําบลศรีสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัดองค์การ หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่

ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

……………………………………………………………………………… 
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2.4 การเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ แม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องในวโรกาส  12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ     ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็น
ประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง  นานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรง
ห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้         และเป็นการเผยแพร่แม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการ 
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ   และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ     การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือก
แม่ดีเด่นในพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
ชุมชนต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 4. เป้าหมาย  
จัดพธิีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็น แม่ดีเด่น ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล   จํานวน   10  ชุมชน   

เพ่ือให้แต่ละชุมชน     ดําเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล      เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่  แม่ดีเด่น       ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ    20,000      บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
10.1 ผลผลิต - แม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย  
10.2 ผลลัพธ์ - แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี - มี

แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

……………………………………………………………………………… 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที ่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล   เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ      เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน     
ตั้งใจร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป   สํานัก
ปลัด   จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ      เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้าน
เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ   เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 

3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 4. เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลศรีสงคราม 
5. สถานที่ด าเนินการ 

  เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
 6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.2 ประสานกํานัน    ผู้ใหญ่บ้าน   และสมาชิกเทศบาล    เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิด

ชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ  ดังนี้ - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) - ด้าน

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลง
พ้ืนบ้าน  (ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) - ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  2,000  บาท 

 
 



 
-69- 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน 
 

……………………………………………………………………………… 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง          เปน็ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่    พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25   ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  
และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น            และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์          และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ       ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อน
เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน   ทั้งพืชผัก   ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชสมุนไพร       พืชใช้สอย      ในลักษณะของสวนผสมต่อมามีการ
พัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภค  และจําหน่ายทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ      ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง       การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจาก
การใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง   ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย  และท่ีสําคัญสามารถ
ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซ้ือจากตลาด     และเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือน   สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์เกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
4. สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์เรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลศรีสงคราม  
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2561 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้  
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างปีงบประมาณ 2561- 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณท้ังสิ้น  2,000   บาท  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

9. ตัวช้ีวัด  
9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

สนองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน

เนื่องมาจากศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
10. ผลลัพธ์ 

 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลศรีสงครามได้ 

 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
 

……………………………………………………………………………… 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลาการในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยซ่ือสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรม      และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล     และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น     ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายใน
องค์กร     โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการ     เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม      และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังค ชุมชน   และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีสงคราม  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต    ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีดําเนินการ   
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

 
 



 
 

-73- 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 
……………………………………………………………………………… 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด     และมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีสงคราม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็น
อย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ - การรับการตรวจจาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี 
หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลตําบลศรีสงครามให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลศรีสงครามจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
……………………………………………………………………………… 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลตําบลศรีสงคราม  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น   ซึ่งสามารถยื่น
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง   ฉะนั้น  
เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตําบล
ศรีสงคราม    รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลศรีสงครามขึ้น    เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียน  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลศรีสงครามโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องข่าวสารที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 2. หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้         ณ       
ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ         โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆ   ของรัฐ 

 ดังนั้น    เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลศรีสงคราม จึง
ได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้       โดยจัดเปน็ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลศรีสงครามให้บริการ   ณ  ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลศรีสงคราม     โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม       เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ   ที่
ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล 
ศรีสงคราม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลศณีสงคราม จํานวน  1  แห่ง 

 5. พื้นที่ด าเนินการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลศรีสงคราม (ภายในศูนย์บริการร่วม)  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254 
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6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ  
 

 งบประมาณ    20,000     บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 
……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน       โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ    โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ     รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     พ.ศ. 2540  ได้ระบุหลักการ
และเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง    รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น
สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลตําบลศรีสงคราม มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน   50  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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6. วิธีด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและประเมินผล 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณ    30,000     บาท 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม  

……………………………………………………………………………… 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพรให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน           ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ      การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ           เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. วิธีด าเนินการ  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาล และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………… 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ. 2540 มาตรา 7   และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  

ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีสงคราม        จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย      เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ    สิ่งพิมพ์ต่างๆ   โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลxxxได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน    ได้แก่ - 
บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสงคราม – บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ร้านค้า
ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน     -    ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
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ประจํา  และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี – ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 
รายการ TV - รายการทาง Youtube ออนไลน์  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

……………………………………………………………………………… 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อร้อง/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย    โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน     มี
กระบวนการจัดทําทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน   เทศบาลตําบลศรีสงคราม    ได้ดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2561     เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ประจําปี พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น 

 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  

3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  

3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  

3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน   และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม   จํานวน  10   ชุมชน   ในเขตเทศ
บาตําบลศรีสงคราม 
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สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  

6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  

6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 

 6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  

6.7 จดัประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

6.8 จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 

 8. งบประมาณด าเนินการ  

งบประมาณ   40,000    บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  

2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
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3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 

 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

……………………………………………………………………………… 
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2. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม    เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน   และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ   ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ     และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง      โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลศรี
สงคราม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย  

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง       โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหน สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ        รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  

5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-039206 ทางโทรสารหมายเลข 042-039206  

 6.3 ทางเว็บไซต์  

6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 9.3 แจ้งผลการ
ดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

……………………………………………………………………………… 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ศูนย์บริการเทศบาลตําบลศรีสงคราม  เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
อย่างเทา่เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วม  และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  

จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ - กล่องรับ
ความคิดเห็นตดิตั้งไว้  ผ่านเวบ็ไซต์เทศบาลตําบลศรีสงคราม - ผ่าน facebook เทศบาลตําบลศณีสงคราม 

  7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  งบประมาณประจําปี 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

……………………………………………………………………………… 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชานผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเราอง 
ระยะเวลา และผลการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน    ร้องทุกข ์      เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

 4. เป้าหมายการด าเนินการ  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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9. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

……………………………………………………………………………… 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 1  องค์กรจัดทําแผนพัฒนา   ข้อ 7  (2) และข้อ 9    กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร       ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ     ดังนั้น เพ่ือให้
เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบา  มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    เทศบาล
ตําบลศรีสงคราม    จึงแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสงคราม ขึ้น 

  3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล   และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลxxxและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกําหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

6. วิธีด าเนินการ 

   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   งบประมาณประจ าปีของทุกปี 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือเป็นองค์กร
ในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล     และร่างแผนพัฒนาสี่ปี          เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-96- 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามท่ีเทศบาลตําบลศรีสงคราม  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ       และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

  3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างแข็งขัน
สําหรับตําบลศรีสงครามการทํางานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผา่นการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  10   หมู่บ้าน 

 5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลศรีสงคราม
อย่างแข็งขัน   สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลศรีสงครามได้มีกฎหมายระเบียบ   ข้อบังคับ  กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลศณีสงครามในหลายๆ ส่วน 
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 

 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

   ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด และส่วนการคลังเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

 9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรี
สงคราม 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

……………………………………………………………………………… 
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ แประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           กําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือ
นําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ 
ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 2546     เทศบาลตําบลศรีสงคราม   จึงได้จัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลศรีสงคราม   ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561    เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลศรีสงคราม มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริม
ให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ    ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน       เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธกีารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี     และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลxxx  

3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลศรี
สงคราม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

 6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลศณีสงคราม  

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  

6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล
พร้อมตัวชี้วัด 

 6.9 การติดตามและประเมินผล 

 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

……………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครอง   ส่วนท้องถิ่น 

 4.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ 2561  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลศรี
สงคราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนดโดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน         ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น   การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  

3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๑๑๖  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 

 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  

10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 

………………………………………………………………………………… 
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     2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน        ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน    พ.ศ. 2544   กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้    
รายงานต่อผู้กํากับดูแล       และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้า
สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ      ดังนั้น     เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ 
กําหนด  เทศบาลตําบลศรีสงครามจึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลศรี
สงคราม 

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีxxxทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด  

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
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 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ดําเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามแบบ ปย.2  

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 

6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๑๗  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

………………………………………………………………………………… 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญ          และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ     หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่     ระบบการควบคุม
ภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้
ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์      ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน
ของ   หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย   ระเบียบ  ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี    และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ   นอกเหนือจากด้าน
การเงินและบัญชีในหน่วยงาน          จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี     ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ    ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี ้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม    การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง   กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว   การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน     ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึง
ได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลศรีสงครามขึ้น 
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 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลด
ความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน 

   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย  

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลศรีสงคราม     เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๑๙  

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2661- 2564  
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7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  

4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้ 

 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กําหนดเวลา  

10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 

 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 

 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

………………………………………………………………………………… 
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  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

     4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตําบลศรีสงคราม   จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ บริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตําบลศรีสงครามเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง   การโอน     ย้าย – 
แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ    กํากับ    ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง  เทศบาลตําบล ศรีสงครามได้ดําเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด – การสรรหาการบรรจุ  แต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนและ ก.ทต.
จังหวัดอ่ืน   รวมถึง    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน  -   มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม – ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก
หน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน      เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการ
ในการบรรจุแต่งตั้ง    –   การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   (ก.ทต.จังหวัด)   ก่อน – ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลตําบลศรีสงคราม         จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตําบลศรีสงครามรับ
มติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล      (ก.ทต.จังหวัด)  การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง – แต่งตั้ง
กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ตรวจสอบ     กํากับ   ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อน   ตําแหน่ง     เทศบาลตําบลศรีสงครามได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด   -   มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึก
ข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง – มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  
และ ก.ทต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม  -    มี
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  –  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน     
ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส   -     มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
–  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล    (ก.ทต.จังหวัด) 
ก่อน - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง      เทศบาลตําบลศรีสงครามจะออก
คําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่เทศบาลตําบลศรีสงครามรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัด    (ก.อบต.จังหวัด)     การเลื่อนขั้นเงินเดือน  -   แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ   กํากับ    ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่เทศบาลตําบลศรีสงคราม       ได้
ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด -  มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน    และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  -   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน     เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไป 
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อย่างยุติธรรม –   มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน         และ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น     เงินเดือน    มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ     เช่น     ข้อมูลประสิทธิภาพและ   ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการ
ลา เป็นต้น – มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  –    นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
มติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

  7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  

ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

………………………………………………………………………………… 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ – 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย   หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี       วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว
ถูกต้อง     ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด
ถูกต้อง                 ทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน         
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส
ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส   สามารถตรวจสอบได้   รายงาน
การเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผย
ข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ

ตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม  
6. วิธีด าเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน    การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลศรี
สงครามภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด     เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 2561-2564 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลังเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 
………………………………………………………………………………… 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลศรีสงคราม        เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546    และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย   (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลศรีสงคราม       จึง
ได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซ้ือ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ   ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน 
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ    ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น   
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง     
เทศบาลตําบลศรีสงครามสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน     และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม
ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
 4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
เทศบาลตําบลศรีสงคราม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้
มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับ
ผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

10. ผลลัพธ์  
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลศรีสงคราม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

………………………………………………………………………………… 
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  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่  ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่เทษบาลตําบลศรีสงคราม ได้ดําเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับท้องถิ่นด้วย     เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

  ดังนั้น เทศบาลตําบลศรีสงครามจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  

 3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  

 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

  เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

  6. วิธีการด าเนินการ  

  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หน่วยงาน ภายนอก      เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรี 

  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีทราบ  

 7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณ    500,000    บาท  

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

  10. ผลลัพธ์ 

   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 

   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  

  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

………………………………………………………………………………… 
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   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อ เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะทําให้เทศบาลตําบล
ศรีสงคราม มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต  

  เทศบาลตําบลศรีสงคราม    จึงได้ดําเนินกจิกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น  เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรีสงคราม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

 3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

 4. เป้าหมาย  

  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสงคราม  จํานวน  12   คน  

 5. พื้นที่ด าเนินการ  

  เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 6. วิธีการด าเนินงาน  

  6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
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  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการ ต่างๆ      การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจําปี    การตรวจรายงานการประชุมการติดตาม   และ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 

 8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

10. ผลลัพธ์ 

   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

………………………………………………………………………………… 
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  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

 3. วัตถุประสงค์ 

   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

    3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   ประชาชนในเขตตําบลศรีสงคราม  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 

    เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

 6. วิธีด าเนินการ 

    6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

    6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  

    6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  

     6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

     6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

     6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
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 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

  8. งบประมาณด าเนินการ 

       ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีสงคราม  

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

    10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

………………………………………………………………………………… 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

  1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  

  2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  กําหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น      การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร           ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก 
ค่านิยม การบูรณาการการสร้างความเข้มแข็ง         และการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต       ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ      ซึ่งเทศบาลตําบลศรีสงคราม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น  

  3. วัตถุประสงค์  

   1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

    2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  

   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลxxx  

 4. เป้าหมาย 

            ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลxxxเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลxxx  

 5. สถานที่ด าเนินการ 

   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลศรีสงคราม  

 6. วิธีด าเนินงาน 

   1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการ ทุจริตเทศบาลตําบลศรีสงคราม 
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                   2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

      3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  

                4. ส่งเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต  

       5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กร    ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

 7. ระยะเวลาด าเนินการ  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   

  8. งบประมาณด าเนินการ 

       ไม่ใช้งบประมาณ  

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

                     1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  

                     2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  

                     3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลศรีสงคราม 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


