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คำนำ 

 
เนื่องจากปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมทั้งในบริบทของยุทธศาสตร์
ชาติ  ระยะ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2561 -2565)  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2561 - 2565)  และบริบท
ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2551  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕9  รวมทั้งการกำหนดให้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ  เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศด้วย  
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ระยะที่  3 (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -2565  ขึ้น  
ทั้งนี้  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนขององค์กรได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ส่วนที่  1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ 
ท้องถิ่น  ไดแ้ก ่ การกระจายอำนาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการตา่ง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แตใ่นทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำแนกเปน็  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง   

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถสรุปเป็น 

ประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ 



ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เปน็อีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม 
ทำให้คนในปจัจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน 
ขึ้น  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่อง 
ของการผูกขาด   ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแกเ่จ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด 
ไดแ้ก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือ 
เป็นปจัจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเนน้เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แตใ่นปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนด ี คนที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เปน็เศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น  เป็นเพียง 
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแตล่ะแห่งสามารถนำ  SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s  หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรง  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ 
เป็นปญัหาลำดับต้น ๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไมว่่าจะเปน็ภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  และมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI)  ซึ่งเปน็เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างป ี 
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2555 – 2558  อยู่ที ่ 35 - 38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  
จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  และเปน็อันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี 2558  ไดล้ำดับ
ที ่ 101  จาก  168  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง 
 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม 
การปอ้งกันการทุจริต  ไมว่่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)  พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไดมี้
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปญัหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางดา้นพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเปน็สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อำนาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปญัหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับ
ปัจจัยทางดา้นการทำงานที่ไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การทำงานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ไมส่ามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่ 3 
เริ่มจากป ี พ.ศ.  2561  จนถึงป ี พ.ศ.  2565  ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หนว่ยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไมน่้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ.  2565  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไมใ่ช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
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ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล 
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที ่3  (พ.ศ. 2561 - 2565)  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสจุริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ที่เปน็รูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation)  และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 



ท้องถิ่นที่มีเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อำนาจอยา่งเหมาะสม 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างคา่นิยม  และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด  รว่มทำ  รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
รว่มมือกันเป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
( พ.ศ.  2561 - 2565 ) 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 

มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
3. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 
4.โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
5. มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1. โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลตำบล
ศรีวิชัย 
2. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 
 
 
 

100,000 

10,000 
 
 
 

100,000 
 

10,000 
 
 
 

100,000 
 

10,000 
 
 
 

100,000 

 



 1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จรยิธรรมเฉลิมพระ
เกียรตเิด็กและเยาวชนในตำบล
ศรีวิชัย 

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

มิติท่ี 1 รวม 1  มาตรการ .-. กิจกรรม 
8 โครงการ 

145,000 145,000 145,000 145,000  
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มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
3. กิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
4. กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
5. กิจกรรมการจัดหาพสัด ุ
6. กิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
7. โครงการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ-จัดจ้าง 
8. โครงการจ้างสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
9. กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

40,000 
 

20,000 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

40,000 
 

20,000 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

40,000 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 

40,000 
 

20,000 
 
- 
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มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.3 มาตรการ

การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจ
หน้าท่ี ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
3. มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
4. มาตรการมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. มาตรการการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติคนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1. โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2. กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคณุแกส่ตรดีีเด่น 
3.กิจกรรมเชิดชูเกยีรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 

1,000 
1,300 

 
1,300 

1,000 
1,300 

 
1,300 

1,000 
1,300 

 
1,300 

1,000 
1,300 

 
1,300 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการ “จดัทำข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 
2. กิจกรรม “การจดัทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย” 
3.กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ไดด้ำเนินการ
ตามอำนาจหน้าทีเ่พื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การ

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 



ปฏิบัติของเทศบาลตำบลศรี
วิชัย 
4. มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
5. มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
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มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  6. มาตรการ “ดำเนินการ 

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ตำบลศรีวิชัยว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- - - -  

มิติท่ี  2 รวม 9  มาตรการ  10  กิจกรรม 
4  โครงการ 

63,600 63,600 63,600 63,600  
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มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรบัปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตำบล
ศรีวิชัย” 
3. กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
4. มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคญัและ
หลากหลาย” 
5. กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
6. มาตรการ “จดัให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย” 
7. โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1,000 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1,000 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1,000 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

1,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1,000 
 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ

1. โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน 

500 
 
- 

500 
 
- 

500 
 
- 

500 
 
- 

 



ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

2. การดำเนินงานศูนยร์ับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 
3. มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
4. โครงการเทศบาลตำบล
ศรีวิชัยเคลื่อนที ่

 
 
- 
 
 

500 

 
 
- 
 
 

500 

 
 
- 
 
 

500 

 
 
- 
 
 

500 
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มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  5. มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 
2. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตำบล ประจำป ี
3. การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน 
4. มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
6 .กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
7. มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี  3 รวม 8  มาตรการ  8  กิจกรรม 
3 โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ ภารตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2565 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

1. โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ  
2. โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
4. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 2. การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
2. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 3. การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาล 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 



 4. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1. มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
2. มาตรการการส่งเสรมิและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติท่ี  4 รวม 3  มาตรการ  5  กิจกรรม 
3  โครงการ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
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ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1   การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้  ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
ดังกล่าว  ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องตรงกันว่าการท่ีจะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลง
และหมดไปได้ในที่สุดนั้น  ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง  
ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้างวดจริงจัง  พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่
ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต  ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  ทั้งนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย  ความชอบธรรม  ความ
โปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ  จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมี
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไป
เป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ



หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม(Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น  การพิจารณาคัดเลือกนำ
องคป์ระกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ  จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  แนวทาง  หรือวิธีการ
ดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ  เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
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  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงจัดทำโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  
คุณธรรม  และจริยธรรม 
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti  Corruption) 
  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
  4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 



  4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม  และจริยธรรม 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti  Corruption) 
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัย 
ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง  จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้  รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา  สามารถใช้
เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน  ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ  ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสำเร็จ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ลุล่วงหรือไม่อย่างไร  และหัวหน้างานสามารถ
วางแผนต่อไปได้  ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน 
อยู่ที่ผลของงาน  หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน  ทำให้ทราบ
ถึงวิธีการแก้ไข  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เห็นความสำคัญ
ของการบันทึกประจำวันดังกล่าว  จึงไดจ้ัดทำสมุดความดีพนักงานจ้าง  โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจำวัน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล  การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  ซึ่งเปน็งานที่
ไดร้ับมอบหมาย  และเกิดประโยชน์แก่องคก์ร  เป็นการสร้างระเบียบวินัย  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
ในการปฏิบัติงาน  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน  ปลัดเทศบาล  และพนักงาน 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ  ซื่อตรงซื่อสัตย์  สุจริต 

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. เป้าหมาย 

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

 



6. วิธีดำเนินการ 
6.1  กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน  โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

ประจำทุกวันและส่งใหห้ัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
6.2  รวบรวมเป็นขอ้มูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี 

 
7. งบประมาณ 

ไมใ่ช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
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8. สถานที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน  ส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานเป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

10.2  มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
10.3  พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เกิดความรับผิดชอบในหน้าทีไ่ดร้ับ 

มอบหมายตามกำหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน 
องค์กรไปสู่ความสำเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องคก์รนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะตา่งๆ ใน
การปฏิบัติงาน  มีประสบการณ์  มีความรู้และเขา้ใจงานเป็นอยา่งดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ 
แล้วย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรดอ้ยความสามารถ  ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน  ย่อมทำให้ 
องค์กรนั้นๆ  ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า  นอกจากบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  มี
ทักษะและประสบการณ์  การทำงานสูงแล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  มีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม  บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง  หนา้ที่
และบทบาทแหง่ตนเอง  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกท่ีดี  มีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  มีความเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน  ต่อหน่วยงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ 
ประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  มีความ
โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลศรี
วิชัย  จึงไดจ้ัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรภายใน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ตลอด
ทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้  ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้หา่งไกลจากการทุจริต  และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข  รู้จักความพอดีมีความ
พอเพียง  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  มีเจตคติท่ีดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง  ต่อการ
ทำงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ  ต่อผู้บังคับบัญชา  และตอ่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกตอ้ง 



3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร  ต่อการทำงาน   
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ  และต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ 
ซื่อสัตย์  สุจริต  ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ/พนักงาน  ทั้งหมด  จำนวน  57  คน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทุกวันพระ  จำนวน  xx  ครั้ง  ระหว่างเดือนมกราคม 

– ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
7.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข 

ให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

 
8. งบประมาณ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง 
แท้จริง 

10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ  ค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และ 



เจตคติตอ่องค์กร  ต่อการทำงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มี 
ประมวลจริยธรรม  เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท   โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประกอบ
กับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ลงวนัที่  1  เดือนมีนาคม  2561   ซึ่งหัวใจสำคัญของ
การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  อีกอย่างที่ขาดไม่ได ้ คือคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ทั้งตอ่ตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  และตอ่สังคม  ซ่ึง
ถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่าง
ต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่าง
ประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  และเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมทั้งในด้านคน  ได้แก่  บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และข้าราชการฝ่ายประจำ  รวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัยดังกล่าวนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้ 

เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือม ี

ผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน  57  คน 
 



5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

 
6. วิธีการดำเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลตำบลศรี 
วิชัย   โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ในการปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  
และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 

5,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการทีเ่ทศบาลตำบลศรีวิชัยประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ 

พนักงาน  โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด  และตอ้งได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ  70 
ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้าน 
การทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย   
พ.ศ. 2561  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี ้การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน 
เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  1  เดือนมีนาคม  2561  กำหนดให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาล 
มีหน้าที่ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ  ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย  และไมเ่ลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1013.7/ว 11 ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตำบลศรีวิชัยไดจ้ัดทำ 
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย” ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ไมก่ระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
 



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กร 

และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ  ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ 
อำนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองคก์ร  ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ 
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเพ่ือใช้เป็นคา่นิยมสำหรับองค์กร   

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  และมี
ประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เปิดเผยเป็น 
การทั่วไปแกส่าธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และรว่มติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ  เรื่อง  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หนว่ยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 



งานการเจ้าหน้าที ่ สำนักปลัด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานปฏิบัติงานตาม 
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ตอ่ต้านการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น 
ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละทอ้งถิ่นจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
คนเปน็ผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ 
กระทำทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  26 
สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว้  
5  ยุทธศาสตร์  โดยในยุทธศาสตร์ที ่ 4  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้
และปฏิบัติตาม  โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ให้ตระหนัก 
ในการเป็นขา้ราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศร ี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  ยึดมั่นในคุณธรรม  ยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกตอ้งตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม  ซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละ  มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดได้
อย่างเหมาะสม  อันรวมถึงการป้องกันการกระทำทุจริตในระบบราชการด้วย  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์  สุจริต  ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เทศบาล
ตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ 
ต่อต้านการทุจริตขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ 



คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

3. เพ่ือให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 
เทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ 
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ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและ
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
จำนวน  57  คน 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

มกราคม – กันยายน  2561 
 
6. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

7. วิธีการดำเนินงาน 
7.1 บรรยายเรื่อง  การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และการ 

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
7.2 บรรยายเรื่อง  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย 

บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
7.3 แบง่กลุ่มทำกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติ 

และวัฒนธรรมที่ดีให้แกค่ณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
 
8. สถานที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีวิชัย 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ระดับความรู้  ความเขา้ใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ไมน่้อยกว่าร้อยละ  75 
2. จำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  ไมน่้อยกว่าร้อยละ  80 
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1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตน้ไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย   
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องดว้ยปัจจุบัน  โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
 Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า  สภาวะโลกร้อน  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาท ิ เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ป่า  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก  เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่า
ของมนุษย ์ ดังนั้น  ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงไดร้ว่มมือกันป้องกันและแกไ้ขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเปน็ปญัหาที่
สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไมเ้ป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอ้ย่างน้อย  2  องศาเซลเซียส  เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน   

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำโครงการ “ปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ลดภาวะโลก 
รอ้นในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่
สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  ดังนั้นเทศบาลตำบล
ศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าใน
เขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน  พร้อมทั้งเปน็การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
อันเป็นสาธารณะร่วมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน  โดย 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในตำบลศรีวิชัย 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดความ 



สมดุลเพ่ิมมูลคา่ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น 

และคลายร้อนแกป่ระชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร่วมกันปลูกตน้ไม ้ จำนวน  300  ต้น 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 
6. วิธีดำเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุม่พลังมวลชน  
และประชาชนในท้องถิ่น  เขา้ร่วมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ให้ 
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม ้ พันธุ์ไม ้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้  โดยส่วนราชการ  องคก์รภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่ม 

พลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

10,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทำให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

10.2 ทำให้เพ่ิมพ้ืนที่ปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง 



ความร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก  แตก่ารลักลอบตัดไม้ 
ทำลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวน
ลดน้อยลง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม ้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไมข้องประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน  ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน  คือ  แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา่ 
3  อย่าง  เพ่ือประโยชน์  4  อย่าง” ปลูกป่า  3  อย่าง  ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้  และระบบ
นิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง  ไมเ้ศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตร
เพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไมฟื้น และไม้ไผ่ เป็น
ต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก 
ที่สุด  ไดต้ระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงไดจ้ัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนได้รว่มกันอนุรักษ์  ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ  สร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ 
พิทักษส์ิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปา่ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน 



13  หมูบ่้าน  โดยปลูกพันธุ์ไมป้ระเภทต่างๆ ทั้งไมย้ืนต้น  ไมป้ระดับ  ไมผ้ล  ไมด้อก  และพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้  เป็นต้น 

4.2 ดูแล อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ู สภาพแหล่งน้ำ  คูคลอง  ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน  13  หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดยบูรณาการ
รว่มกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการ  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมาชิกสภา 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  พนักงาน/ลูกจ้าง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ผู้นำชุมชนกลุ่มตา่ง ๆ ทั้ง  13  หมู่บ้าน  
ไดแ้ก่  ประธานชุมชน  ประธานกลุ่มผู้สูงอาย ุ ประธาน อสม.  ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน  นักศึกษา  หนว่ยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน  เป็นต้น 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  และแหล่งน้ำ คู คลอง  
ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีการดำเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผู้เขา้ร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตาม 
โครงการ (กลุม่รวมทุกชุมชน) 

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจำ 
ชุมชน (กลุม่ยอ่ยแต่ละชุมชน) 

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุม่ย่อย 
แตล่ะชุมชน) 

6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคู 
คลอง ทำความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี 
ความสวยงาม  สะอาด  รม่รื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างใหแ้กชุ่มชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลศรี
วิชัย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

100,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติเด็กและเยาวชนในตำบล 
                     ศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม 
โลกตะวันตกละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย  ไร้สาระ  ล้าสมัย  จึงดำเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ  ที่จะทำให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย  หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด  เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็น
อนาคตของชาติ  เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค ์ มีพลังและศักยภาพมาก  การ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน  กล้าคิด  กลา้ทำ  กลา้แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค ์
และส่งเสริมใหเ้ป็นคนที่มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีสติปัญญา  มีความอดทน  รอบคอบในการดำเนิน
ชีวิต  จะช่วยสร้างใหพ้วกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน  รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลง  ไมต่ก
เป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม  แตก่ลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า 
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงของชาติ  เยาวชนจึงต้องมี
ความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป  เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม  มีศีลธรรม  และมีคา่นิยมในการดำเนินชีวิตที่
เหมาะสม   

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติเด็ก 
และเยาวชนในตำบลศรีวิชัย” ซึ่งเปน็โครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึก
จริยธรรม  คุณธรรม  และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา  ที่จำเป็นต่อการ 



ดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา  คือเป็นผู้มีศีล  

สมาธิ  ปญัญา  เป็นแบบอยา่งที่ดีในสังคม 
3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่รว่มกันอย่างสงบสุขและ 

เหมาะสม 
3.4 เพ่ือปลูกฝังคา่นิยมและพัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงาม  มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต   

มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
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4. เป้าหมาย 

เด็กนักเรียนโรงเรียน  จำนวน  300  คน 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 

วัดบ้านห้วยบง  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  รว่มกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย 
 
8. วิธีดำเนินการ 

1. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมูบ่้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 

 
9. งบประมาณ 

30,000  บาท 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำ 
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา  คือเป็นผู้มีศีล  สมาธิ  ปัญญา  
เป็นแบบอยา่งที่ดีในสังคม 



3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่รว่มกันอย่างสงบสุขและ 
เหมาะสม 

4. ปลูกฝังคา่นิยม  มีจิตสำนึกท่ีดี  มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
2.1  แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแลว้  3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่ 3  เริ่มจากปี  พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2565  ซึ่งมุง่สู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หนว่ยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมาย 
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.  2565  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  ไมใ่ช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร 
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นนกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ



สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็
หนว่ยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแกไ้ขปญัหาในระดับพ้ืนที่  ส่วน
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เทา่ที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด  และตอ้งเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปน็เรื่องที่มีคำครหา  ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนทำงานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมา
เป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมคีุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เหือด 

- 34 - 
 
หายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงานในหน่วยงานราชการ
อ่ืนไดเ้ช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก  และมากกว่าคนทำงานใน
หนว่ยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปไดสู้งที่คนทำงานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง  จะมีได้ไมม่ากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลคา่ของความเสียหายของรัฐ  ที่
คนทำงานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การปอ้งกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นดว้ยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  

1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 



6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1 

ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  จำนวน  1  

ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการ 
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นบุคลากร 
ที่มีความสำคัญต่อองคก์ร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเปน็ปจัจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการทำงานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที ่
กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.  2556  มาตรา  6  ทีก่ำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องกอ่ให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน  มี
ความโปร่งใส  และตรวจสอบการทำงานได้  จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคลขึ้น 



 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเกง่เขา้มาทำงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล  จำนวน  1  มาตรการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แตง่ตั้ง  โยกยา้ย  โอน 
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน  1  มาตรการ 



- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า  90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า

ระดับ  3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส  สามารถปอ้งกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งท่ี
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไมม่ีการกระจายอำนาจ  หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่ง
การ  อนุมัต ิ อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับสำนัก  กอง  และฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การใหบ้ริการ  ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที่
กำหนดใหก้ารปฏิบัติงานตามอำนาจ  หนา้ที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  2546  มาตรา  6  และมาตรา  37  ที่กำหนดให้การบริหารราชการ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไมม่ีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
ประชาชนไดร้ับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุม้ค่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  48(2) เตรส  ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี  มี
อำนาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติ  เกี่ยวกับราชการของเทศบาล  มาตรา 48 สัตตรส  กำหนดให้
นายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  และเปน็ผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล  และลูกจา้งของเทศบาล  มาตรา 48 วีสติ  นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา  48 
เอกูนวีสติ  กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และลูกจา้งเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  และอำนาจ



หนา้ที่อ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมายกำหนด  หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
ลำพูน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จำเป็นต้องมีมาตรการ  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็น
ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุก

ระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  
จำนวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัต ิ ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.3 จัดทำประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่ง 
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกเทศมนตรีไดใ้ห้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดก้ำหนดให้นายกเทศมนตรีแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 



6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดย 
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ  และข้าราชการ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย  พิจารณา 
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ  เทศบาลตำบลศรีวิชัยเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการเทศบาลจังหวัดลำพูน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา  มีนาคม – เมษายน  และ  กันยายน – ตุลาคม 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการเจ้าหน้าที ่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
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2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลังเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จัดทำทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติ  ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จา่ยเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ทำตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจำเป็นต้อการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  
ประกาศ  และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

กองคลัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



6. วิธีดำเนินการ 
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน   

แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  วันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน 
2561 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง  มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ 

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

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

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้ 
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี  2535  และแกไ้ข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ

จำนวนงบประมาณ 



6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ. 2558 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้หนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ 

เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน 

หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 



ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
10.2 มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน  เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จา่ยเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ  แตต้่องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้น  การที่เทศบาล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะตอ้งบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร  ประกอบกับมาตรา  50  (9)  ที่
กำหนดใหเ้ทศบาลมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  23  ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระตอ่ประชาชน 
คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน   

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ 
และกิจกรรมตา่งๆ ของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรร
มาภิบาล 

3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 



 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ jของเทศบาลที่ดำเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่9) พ.ศ.  2553  จำนวน  4  ช่องทาง ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอรด์ประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 

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

6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  
ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หนว่ยงานราชการ  เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า  3  ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่ารอ้ยละ  70  ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 



- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่นตาม 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในทอ้งถิ่นนั้น  เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนอง
ความตอ้งการผู้รับบริการหรือไม่  การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50 วรรค
ท้าย  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ่านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  6  ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  จะตอ้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดลำพูน  ที่แจง้ให้เทศบาลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน  ผู้มาขอรับบริการ 
สาธารณะจากเทศบาล  ของตัวชี้วัดที่  1  มิติที ่ 2  มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ  เพ่ือประโยชน์ในทอ้งถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 
3. วัตถุประสงค์ 



3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่  บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน 
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เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล  จำนวน  1  ครั้ง 
ต่อปี 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน 

เขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งใหเ้ทศบาลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

เบิกจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบดำเนินการ  หมวดคา่ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  20,000  บาท/ปี 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอำนวยการ 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล  จำนวน  1  

ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไมjต่ำกว่าร้อยละ  80 
- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
 

- 52 - 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งท่ี
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และ  หนา้ที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งทำอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หนว่ยงานต่างๆ  ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ  และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซ่ึงเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถให้บริการได้อย่าง
ทันทว่งท ี การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไมเ่ป็นธรรม  และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว 
ซึ่งเปน็ช่องทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ทั้งผู้มา
ขอรับบริการและผู้ให้บริการ  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50  วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจ 
หนา้ที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารอย่างโปร่ใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  
2546  มาตรา  6  ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ไดแ้ก ่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น  และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดมุ้ง่เน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม  ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง  เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  จึงไดจ้ัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 



 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก  ความเสมอภาค  เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 

3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที ่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร  ผู้รับผิดชอบในการดูแลกำกับการ

ให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง  กำหนดรูปแบบวิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว  และการ

ใช้บริการตามลำดับคิว 
6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน  เพ่ือ

นำมาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมคีุณภาพ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมไ่ด้เบิกจ่ายงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแกป่ระชาชนตามลำดับก่อนหลัง  สำหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้  ไมน่้อยกว่าร้อยละ  70  ของผู้มาขอรับบริการ 
- การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส  ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  52  
กำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัยให้สั้นลง 



4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลศรีวิชัย 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และ

การปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แกผู่้ใตบ้ังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ 
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกล่าว 
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ 
ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/สำนัก  ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 



10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ 
ปฏิบัติงาน 

10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้ 

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.   
2545 ซึ่งเปน็กฎหมายที่เปน็ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หนว่ยงานที่ไมจ่ำเป็น  การกระจายอำนาจตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว  จึงไดม้ีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
พ.ศ. 2546  โดยกำหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอยา่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อำนวยความสะดวกในการตอบสนองต้องการของประชาชน  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุก
ท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ไดม้ากท่ีสุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อำนวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ  ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข 

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการ 



บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส 

สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  และผู้ที่มาติดตอ่ราชการกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก

งานบริการ 
6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการ

ให้บริการแก่ระชาชนทั้งเวลาทำการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการ

แทน 
6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือนำ 

จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่

เกิดข้ึนได้ 
10.3 มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 
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10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ 

วัดผลการดำเนินงานได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน 
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะ
พิจารณาถึงความสำคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอยา่งดีด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น  การ
ดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขา้กับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  การอำนวยความ
สะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ภายใตก้รอบอำนาจหน้าที่ตามท่ี 
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 



 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แตง่ตั้ง  มอบหมาย  
คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  

ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ  การดำเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจน 
การอำนวยความสะดวก  และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ไดบ้ัญญัติเกี่ยวกับอำนาจ 
หนา้ที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจ
หนา้ที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้  การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อาจทำให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ที่อาจ
เกิดข้ึน  เทศบาลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล  และรองปลัดเทศบาล  ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ  ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอำนาจอย่างน้อย จำนวน  5  เรื่อง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  

และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 



4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที ่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รอ้ยละ  80  ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งท่ี
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งทำอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หนว่ยงานต่างๆ  ของเทศบาลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร  ไมม่ีการกระจายอำนาจ  หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการ  อนุมัต ิ อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก  กอง  และฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ  ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทำการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50  วรรคท้าย 
ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด ี พ.ศ.  2546  มาตรา  6  และมาตรา  37  ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  ประชาชนไดร้ับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุม้ค่าตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  48(2)  เตรส  ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี  มีอำนาจหน้าที่
ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติ  เกี่ยวกับราชการของเทศบาล  มาตรา  48  สัตตรส  กำหนดให้
นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล  และลูกจา้งของเทศบาล  มาตรา  48  วีสติ  นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 
เอกูนวีสติ  กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และลูกจา้งเทศบาลรองจาก



นายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  และมีอำนาจ
หนา้ที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดลำพูน   

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึง
จำเป็นต้องมีมาตรการ  การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว   
เป็นธรรม  ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุก 

ระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 จำนวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัต ิ ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ   

ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

รับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทำประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน 

ทุกเดือน 



 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส  5  ธันวาคม  ของทุกป ี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวเป็นวันพอ่แห่งชาติ  และในวโรกาส  12  สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เป็นวันแมแ่ห่งชาติ  ซึ่งเทศบาลได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อ
วันแมแ่ห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ  พระองค์ทรงเปน็พ่อ
และแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา  ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้  และเป็นการเผยแพร่
พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.  2496  มาตรา  50 (7)  ที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอาย ุ
และคนพิการ  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่ 
หนว่ยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ  การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้ที่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ  คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นใน 
พ้ืนที่เทศบาล  เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแกส่าธารณชน  และให้
สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม ่ ที่สำคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม  
จริยธรรม 



3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่  ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ บุตร  ธิดา และสังคมสืบไป 
 
4. เป้าหมาย 

จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น  จำนวน  2  ครั้ง/ปี  ครั้งละ  90  คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม ่ ดีเด่น  ที่มีคุณสมบัติที่จะ 

ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่  ดีเด่น  ประจำปี  เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  จำนวน  13  ชมุชน  

เพ่ือให้แตล่ะชุมชนดำเนินการคัดเลือก  กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ 
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่  ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ  โดยเสนอ 
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล่  ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ  จำนวน  2  ครั้ง/ปี  โดยเชิญนายอำเภอลี้มาเปน็ประธานในพิธีมอบโล่ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

3,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
- มีพ่อแม่ดีเด่น  ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจำนวนกลุ่มเปา้หมาย 



10.2 ผลลัพธ์ 
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
- มีพ่อ แม่ดีเด่น  ที่เปน็บุคคลต้นแบบแก ่ บุตร  ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี  จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี 
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ไดซ่ึ่งความเสมอภาค  ยุติธรรม  สันติภาพ  และการพัฒนา
และจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันมหามงคล  12  สิงหาคม 
ซึ่งเปน็วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ 
ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส  และได้พระราชทานให้วันที่  1  เดือนสิงหาคม
เป็น  วันสตรีไทย  ของทุกป ี เพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาประเทศ
ควบคูไ่ปกับการสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบันสังคม  และให้สามารถเทียบเทา่สตรีสากลของหลายประเทศ 
ที่เจริญแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  50 (7)  ที่กำหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ และคนพิการ  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น  โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดี 
เดน่ให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์  สุจริต  มานะอดทน  มีความประพฤติดีเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  และประเทศชาติอย่างเด่นชัด  สมควรเป็นแบบอยา่งแก่ 
คนทั่วไป 

3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ในดา้นการศึกษา  พัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  
การสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  ด้วยความเสียสละ  เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอยา่ง
แก่คนทั่วไป 
 



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ให้อยู่ใน 

สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ให้มีขวัญและ 

กำลังใจในการบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 
4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จำนวน  13  คน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น  ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี  เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตำบลศรีวิชัย ทราบ 

ทั่วกัน  เพ่ือให้แตล่ะตำบลดำเนินการคัดเลือก  กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังเทศบาล  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหนา้ที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ 
ชื่อจากแตล่ะหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ  โดยเสนอ 
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ  ในวันสตรี 
สากล  จำนวน  1  ครั้ง/ปี  โดยเชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยเป็นประธานในพิธี 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู_รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 



10.1 ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ไมน่้อยกว่าร้อยละ  80 
10.2 ผลลัพธ์ 

- สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี  ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ 
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล  เด็ก  เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ 
รว่มเป็นแกนนำในการส่งเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  กองการศึกษา 
จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเขา้รับใบ
ประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี  วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ  เพ่ือ
เป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น  ช่วยเหลือสังคม  และเปน็แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล  เด็กและเยาวชน  ที่ใหก้ารสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้าน 
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ 
สาธารณชนต่อไป 

3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล  เด็กและเยาวชน  รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการ 
ดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย 

เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในพื้นท่ีตำบลศรีวิชัย 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 



6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
.2 ประสานกำนัน  ผู้ใหญบ่้าน  และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเชิดช ู

เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
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6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณ  1,300  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้ทำคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ 
ประชาชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนนิการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย ์ สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด 
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรใหก้ลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากตอ่การดำเนินงานก็ตาม  แตเ่ป็นสิ่งสำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้าง
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำมาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี ขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 



3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2545  มาตรา 3/1  
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม 
ตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  12  กำหนดไว้
ว่า  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  รวมทั้งมาตรา  45  กำหนดให้ส่วนราชการ  จัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุม้คา่ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และระยะเวลาที่กำหนด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ  โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยกับ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย  และหัวหน้าสำนัก  ปลัด/ผู้อำนวยการกอง  และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุก
ปี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/ 
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการ  และ 
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตาม 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2561 

3.5 เพ่ือให้หนว่ยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย  สามารถจัดเตรียมเอกสาร  และหลักฐานของ 



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดท้ำข้อตกลงผลงานกับผู้ใตบ้ังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง 
ชัดเจน  โดยจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ  ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย  เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนด  และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน่  โดยไดม้ีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  พร้อมคณะทำงานได้รว่มกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิต ิ ดังนี้ 
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1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ  และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์ 
2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม  เช่น 
- ศึกษาข้อมูล  และเอกสารหลักฐานต่างๆ  เช่น  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด  เป็นต้น 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

1.3 รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  และเกณฑ์การให้ 
คะแนน 

1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  กรณีท่ีการ 



ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
 ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู_ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู_ในระดับดี 3 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู_ในระดับปรับปรุง 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู_ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู_ในระดับดี 3 1 

- 74 - 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลศรีวิชัยให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เนื่องจากเห็นความสำคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อำเภอ) แล้ว  เทศบาลตำบลศรีวิชัยยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การใหค้วามร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจำปี  ไดม้อบหมายให้หนว่ยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและ
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีไดร้ับขอ้ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักทว้งโดยเร็ว  อย่างช้าไมเ่กิน  45  วัน  นบัจากวันที่ได้รับแจ้งข้อ
ทักทว้ง  กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้ว แต ่สตง.ยืนยันว่ายังไมม่ีเหตุผลที่จะล้างขอ้ทักท้วง  ก็จะ 
ดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน  45  วัน  นบัจากวันที่ได้รับทราบ
ผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2548  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต  มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย  ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย  กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครง่ครัด  เที่ยงธรรม  ไมเ่ลือกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ  นอกจากนี ้ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด  ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพ่ือความ
โปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต  และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ  10 ปี  ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 



 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย  จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 

- ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ 
หนา้ที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ  ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เทศบาลตำบลศรีวิชัยมีมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

10.2 เทศบาลตำบลศรีวิชัยมีความโปร่งใส  และปอ้งกันการทุจริต  ตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แตล่ะประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
กำกับดูแลให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเครง่ครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ 
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซ่ึง
หนว่ยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่สำคัญ  ดังนั้น  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงได้มาตรการ “ให้ความ
รว่มมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที ่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จากหน่วยงาน 
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 



 
6. วิธีดำเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองคก์รอิสระ  อาทิ 
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี  หรือ

คณะทำงาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลสง่เสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่น
คำรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สามารถแกไ้ขความเดือดร้อนของ
ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  จึงไดแ้ตง่ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย  รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศรีวิชัยขึ้น  เพ่ือดำเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 



6.2 จัดทำคูม่ือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัยให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนไดเ้สีย  คูส่ัญญาj ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัยตามคูม่ือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที ่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดย
มุง่เน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดแ้ถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน 
2557  ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแกไ้ขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการนี้เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนไดเ้สียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องรอ้งเรียน  และการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และ
เป็นการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษาใน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ยดึมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี  และตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส  เป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย  พนักงานจา้งตามภารกิจ  และลูกจา้งของเทศบาลตำบลศรีวิชัย   
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หนา้ที่โดยมิชอบ 
6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย  สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหนา้ของการดำเนินการ  ภายใน 5 วัน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  และติดตาม  ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที ่

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 82 - 
 
มิติที ่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 
3.1.1  จัดใหมี้ศูนยข้์อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลตำบลศรีวิชัยใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้ 
หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเขา้
ตรวจดูได ้ ณ  ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
ว่า “ศูนยข้์อมูลขา่วสาร”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เทศบาล
ตำบลศรีวิชัยจึงไดใ้ห้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้   โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลขา่วสารเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ให้บริการ ณ  ศูนยบ์ริการร่วมเทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดยมีงาน
ศูนยบ์ริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลขา่วสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งตรงกับความเป9นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกตอ้งและไม่ 
บิดเบือนข้อเท็จจริง 



3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน  1  แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ  ศูนยข้์อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีวิชัย (ภายในศูนย์บริการร่วม  เทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย) 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร 

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  การคำนวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎขอ้บังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้  ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอำนาจตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนด  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี  พ.ศ. 2546  เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส  การมีสว่นร่วม  สามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  จึงจัดทำระเบียบเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ว่าด้วยข้อมูลขา่วสาร 
ของราชการ  พ.ศ. 2556  และประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย   เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการ
รับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารเทศบาลตำบลศรีวิชัยขึ้น 

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลขา่วสารของราชการไว้ให้ประชาชนเขา้ตรวจดู  ศึกษา  ค้นคว้า  
ตลอดจนเผยแพร่  จำหน่ายจ่ายแจกรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลขา่วสาร  ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลขา่วสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลขา่วสารอ่ืน 
3.4 ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล 

 
4. เป้าหมาย 

1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ  จำนวน  1  แห่ง 
2. ระเบียบเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2561  จำนวน 

1 ชุด 



3. ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา 
ข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีวิชัย   จำนวน  1  ฉบับ 

4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  จำนวน  1  ฉบับ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว  แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
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6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ  ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2561  เสนอต่อ 

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องคา่ธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูล 

ข่าวสาร  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่  โต๊ะ  ตู้เอกสาร  และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

เริ่มตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม  2561  เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 

8. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ณ  สำนักงานเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย    

2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน  ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้ 
เกิดการบริหารจัดการที่ด ี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ทำงานที่จำเปน็ต้องมีในทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540 
มาตรา  58  บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบขอ้มูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หนว่ยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ได้ระบหุลักการและ 
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  การเปดิเผยขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกตอ้ง  รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตำบล
ศรีวิชัยมีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น  จึงไดจ้ัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  นำความโปร่งใส
สู่องคก์ร  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใส  และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอก
ต่อไปยังผู้ใกล้ชิด  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความ 
โปร่งใสในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ  พ.ศ.  2540 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



ผู้เขา้ร่วมอบรม  จำนวน  90  คน 
(ตัวแทนสำนัก/กอง  จำนวน  10  คน, ตัวแทนชุมชน  จำนวน  80  คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  รอ้ยละ  80 
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  รอ้ยละ  80 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 
6. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอนที่  1  สำรวจความต้องการอบรม 
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ขั้นตอนที่  2  ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่  3  ดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่  4  วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่  5  ติดตามและประเมินผล 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
xxxxxx  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  
กำหนดใหห้นว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ  ของหน่วยงาน เช่น  โครงสร้างและการ
จัดองค์กร  อำนาจหน้าที ่ แผนงาน  โครงการ  และอ่ืนๆ 

ดังนั้น  เทศบาลตำบลศรีวิชัยจึงไดจ้ัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ 
หลากหลาย” ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ  เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่  และเขา้ถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  10  
ประเภทขึ้นไป 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 



- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 

 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนขอ้มูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสด ุ และทรัพย์สินของ 
เทศบาล  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก 
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้ ต้องมีความโปร่งใส  ต้องใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือเป็นการป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ 
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ  และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 

6. วิธีดำเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี  และการจัดซื้อ 



จัดจ้าง  จัดหาพัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางดา้นการเงินการคลัง  ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  และปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลขา่วสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ 

บริหารงานของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารของเทศบาลตำบลศรีวิชัย” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  
กำหนดใหห้นว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและ
การจัดองคก์ร  อำนาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการ  และอ่ืนๆ 

ดังนั้น  เทศบาลตำบลศรีวิชัยจึงไดต้ระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ 
สำคัญๆ  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารครอบคลุมทุก
กลุม่เปา้หมาย  ได้แก่  หนว่ยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ทำการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  ทั้งนี ้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเขา้ถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลศรีวิชัยไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน  จำนวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 



จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ไดแ้ก่ 

- บอรด์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยรา้นค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
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- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีต่างๆ  ก้าวหน้าไป 
มากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพสูง  การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มา
ใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ  และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ไดช้ัดเจนถูกต้อง  ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเขา้ถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล  จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ  การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอยา่งไรบ้างในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเปน็สิ่ง
สำคัญ   ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท  หนา้ที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ  ไดแ้ก ่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้  รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 

3. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น  ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล  สื่อมวลชนและประชาชน 

 
4. เป้าหมาย 



เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตำบลศรีวิชัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 
อย่างกว้างขวาง 

4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปี  เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาล 
4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล  และคูม่ือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดทำคูม่ือสำหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดทำของที่ระลึก 
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4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดทำ spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อ่ืนๆ 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดำเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร_วมนำเสนอร_างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต_างๆ เพ่ือให_เกิดการเรียนรู_อย_างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

xxxxx บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ซึ่งออกแบบโดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นตัวชี้วัด  โดยกำหนดตัวชี้วัด  ดังนี ้

- ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาท  ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ 
กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมูบ่้าน/ชุมชน  มี
กระบวนการจัดทำ  ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หนว่ยงาน
ภาครัฐ  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
รว่มในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  เทศบาลตำบลศรีวิชัย   ไดด้ำเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย  ประจำปี  พ.ศ. 2561 – 2565  รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไป  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน  ประจำปี  พ.ศ. 2561  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผน 
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน  นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปlของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ  รว่มคิด  รว่มทำ  รว่มแก้ปัญหา  และส่งเสริม 

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน  และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จำนวน  13  ชุมชน  ในเขต 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  สำหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือนำมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปlของเทศบาล 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
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6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
6.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล  และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน  และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จำนวน  13  
ชุมชน  ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

500  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา 

ท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน  เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 



5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน  และมีเป้าหมาย 
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเปน็การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลตำบลศรีวิชัย   
จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แกไ้ขปญัหาได้ 
อย่างถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย    

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ 
หรือผู้มีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  สร้งความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 



 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจห้นา้ที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง  เพ่ือแก้ไขปญัหาตาม 

ความจำเป็นและเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต ่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย 
ชอ่งทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้ 
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6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข  053-008 231  ทางโทรสารหมายเลข 053 -008 122 
6.3 ทางเว็บไซต ์
6.4 ทางไปรษณีย์ 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน  ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน  ทำให้เห็นว่า 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย    

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข  ในการใหบ้ริการแก่ 
ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรค  เพ่ือมุง่เน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
อย่างเทา่เทียมกัน  ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็น
กลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  
และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  หรือรับความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจาก 
ประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน  และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำขั้นตอนกระบวนการ  และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  ไดแ้ก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้  ณ  บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล

ศรีวิชัย 



- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
- ผ่าน facebook  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตุลาคม  2561 – กันยายน  2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน  กระบวนการ  และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ 
เรื่องรอ้งเรียน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตำบลศรีวิชัยเคลื่อนที่ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน  และมีเป้าหมายให้ 
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก  จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลตำบลศรีวิชัยเคลื่อนที ่ เพ่ือ
สำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดำเนินการใหบ้ริการในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ  ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที ่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย 
เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน  หรือหากจำเปน็ต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด  เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  สำนักงาน 
เทศบาล  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แกไ้ขปญัหาได้ 
อย่างถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน  โครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 
 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล  ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน 
ชุมชนต่างๆ  ในเขตเทศบาลทั้งหมด  รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 



กำหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน   
ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย  โดยแบ่งเปน็แตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
 
6. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย  เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไป 

ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
1. กำหนดสถานที่  วัน  เวลา  ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคม 

ในการประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
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5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย  เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่

ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน 
6.4 กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน) 
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
6.7 นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

กำหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน   
ในเดือนมีนาคม  2561-2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

10,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล  ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ  ได้รับ 



บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ  ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยอย่างทั่วถึง 
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที ่

ของเทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาล  และความตอ้งการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง 
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหแ้กป่ระชาชน  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535  ซึ่งมุง่เน้นการบริการให้ประชาชนอยูใ่นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น  เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
รำคาญ  เช่น  กลิ่นเหม็น  เสียงดัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่

 
4. เป้าหมาย 

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ  จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย 
 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ  
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลศรีวิชัย 



5.4 ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์  และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งดว่น 

5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ  15  วัน  นับแตว่ันรับแจ้ง 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแตเ่วลา  08.30  น. – 16.30 น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/รอ้งเรียน  ไดแ้ก่  1) ไปรษณีย์  2) โทรศัพท์  3) โทรสาร  4) เว็บไซต์  5) เฟสบุ๊ค 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเปน็ประจำทุกเดือน  ทำให้ 

เห็นว่าประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ 
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  รอ้งทุกข์  เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที ่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อำนาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
รอ้งทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้งโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย 

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม 

ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมายการดำเนินการ 

ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีการดำเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน  15  วันทำการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 



ปีงบประมาณ  2561 – 2565 
 
8. ผูhรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
9. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

-107- 
 
3.3  การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  หมวด  1  องคก์รจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาล
ตำบลศรีวิชัย   ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  มีองคก์รในการจัดทำแผนพัฒนาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย   โดยกองวิชาการและแผนงาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ 
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตำบลศรีวิชัย   ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ  และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   กำหนดดว้ยความถูกตอ้ง  โปร่งใส  และสุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   จำนวน  6  คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 



6. วิธีดำเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   บางตำแหน่งในปจัจุบัน 
จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง  2  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด  เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   แทน 
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในกำหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.  2558  หมวด  1  องคก์รจัดทำแผนพัฒนา 
ข้อ 7(2) และข้อ  9  ที่กำหนด 

 
- 108 - 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย   มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   
เพ่ือเป็นองคก์รในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   และรา่ง
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลศรีวิชัย   เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย   ความ 
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย   ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมาย 
ที่ค่อนขา้งใหม ่ และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน  ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ  เทศบาลตำบลศรีวิชัย   จึงไดจ้ัดทำ
โครงการ  เทศบาลเคลื่อนที่  ประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคมตำบลประจำปี  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้  ความเขา้ใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และ 
ตรวจสอบได ้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  อีกทางหนึ่งด้วย 
 
4. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชน  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  ผู้นำ 
ชุมชน  แพทยป์ระจำตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า  600  คน 
 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แตง่ตั้งคณะทำงาน 
5.3 วางแผนกำหนด  วัน  เวลา  สถานที ่ การฝึกอบรม  พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 



5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2565) 
 
7. งบประมาณ 

2,000  บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง 
ความสำคัญของการกระจายอำนาจ  และเปน็การสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้  เพ่ือมุง่เน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการ 
พัฒนาท้องถิ่นเปน็สำคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน  สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาดว้ยตนเอง  ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง  กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุม้กัน  ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอก
เขา้ไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม  และวิ่งตามกระแสเงิน  ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง  ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้  และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันได้เห็นข้อเด่น  ข้อดี  โอกาสและข้อจำกัดของ 
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  คิดเปน็และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 
4. เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 ประชุมผู้บริหาร  กำนันผู้ใหญบ่้าน  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี  โดยใช้หอกระจายข่าว 

และเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 



5.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 - 2565) 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน  ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่ 

มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รว่มกันอย่างทั่วถึงและเทา่
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี  เอ้ืออาทรต่อกันได้  รวมทั้งปลูกฝังทัศนคต ิ 
ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีเทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในดา้น 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมใหภ้าคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย  อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดม้ีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
กำหนดใหภ้าคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน  กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลศรีวิชัย  นั่นคือไดท้ำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูjบ้านทั้ง  13  หมู่บ้าน 
 
5. วิธีการดำเนินการ 

5.1 ส_งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัยอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดม้ีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  กำหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ในหลายๆ ส่วน  เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเปน็กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  
เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 



 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและส่วนการคลัง  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล 

ตำบลศรีวิชัย 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หนา้ที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ 

ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเปน็กระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เพ่ือ
นำผลที่ไดจ้ากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยตุิการดำเนินภารกิจต่างๆ 
ของเทศบาลต่อไป  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
จังหวัดxxx ที ่มท xxx/xxx ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx   เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดจ้ัดทำโครงการการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2565  เพ่ือให้การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีการขับเคลื่อนอย่างเปน็รูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ 



ราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ของเทศบาลตำบลศรีวิชัยและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรี
วิชัย 

3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย(ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จำนวน  7  คน  ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  2  คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  2  คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  2  คน 
(4) ปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าสำนักปลัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปีละ  2  ครั้งเป็นอยา่งน้อยแล้ว 

เสนอผลการประเมินให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยทราบ  เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัยสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลตำบลศรีวิชัยมอบหมาย 



6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
6.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

เทศบาลตำบลศรีวิชัยพร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ 

ปรับปรุงดำเนินการแกไ้ขต่อไป 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึง 
สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด  7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ให้เกิดความ 
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  เขา้มามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน  และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  5  และหมวด  7  แห่งพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
4. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนสภาทอ้งถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพนักงานเทศบาลตำบล 



 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการโครงการ 

6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ  ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย  หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
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มิติที ่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปจัจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กำหนด  โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปน็แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย   เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน 
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544 

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางดา้นการบัญชี  
และดา้นอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   
ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กำหนด 



3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง 

เหมาะสม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู  และเจา้หน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย    
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย    
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6. วิธีการดำเนินการ 

6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และ 

วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและ 
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ
ประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที ่
ทางราชการกำหนด  เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544  กำหนดให้หนว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้  รายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ  กำหนด เทศบาลตำบลศรีวิชัย   จึงไดม้ีการจัดทำ
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  เป็นประจำทุกปี 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองคก์รของเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย   

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
2. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนด 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของตำบลศรีวิชัย    
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของตำบลศรีวิชัย    
 
6. วิธีดำเนินการ 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 



3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ 

ประเมินองคป์ระกอบ  ตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ดำเนินการ 

รวบรวม  เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  6  ระดับองคก์ร  และนำเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณดำเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญ  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไมว่่าจะเปน็ในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ไดม้ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่ง
การ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่จะเนน้ไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะทอ้นภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเ่พียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำ
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี ้ สาเหตุส่วนหนึง่อาจเกิดจากการ
กำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น  และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  เทศบาลตำบลศรีวิชัย   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้
องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรี
วิชัย  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทำให้การใช้ 



ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น  ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้  สร้างความ 
มั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกท้ังยังเป9นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดำเนินการ 
5.1 แตง่ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544 ข้อ  6 
3.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ 

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรี
วิชัย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือ 
สรุปขอ้มูล 

3.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ 
ผู้บริหารทราบ 
 
6. สถานที/่ระยะเวลาดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มคา่ 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถว้นและเชื่อถือได้  สามารถนำไปใช้ในการ 

ตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ   



ข้อบังคับที่วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ  6  ที่เสร็จตาม 
กำหนดเวลา 

10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน  รอ้ยละ 80  ไดด้ำเนินการแกไ้ข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม 

ภายใน(รอ้ยละ  80  ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 พ.ศ. 2544 กำหนดให้เทศบาลตำบลศรีวิชัยในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป9นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม  หรือโครงการตา่งๆ ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปอ้งกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได _ของรายงานทางการเงิน  และดา้นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ 
เสี่ยงไปดำเนินการ  เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ 
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้
กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 



3.3 เพ่ือเป9นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด  และรายงานผลการดำเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าสว่นราชการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  รายงานผลการดำเนินการแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พร้อมปญัหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

1.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลศรีวิชัยประชุม 
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม ่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

1.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ  และตอ้งมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย  ข้อเท็จจริง  ไมม่ีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไมเ่ลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไมเ่กิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการทำงานมี
กระบวนการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ 

ได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุง 

แก้ไขการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย    



 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย   
ภายในเกา้สิบวัน  นับแต่วันสิ้นปี  และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด  เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ  2561  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึงไดด้ำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลทุกข้ันตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับขอ้มูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น  ไดเ้รียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก 
การปฏิบัติจริง  ส่วนเทศบาลตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ
มาก  เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปดิเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีวิชัยให้เกิด 
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 



เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ไดแ้ก่  กรรมการตรวจการจ้าง 

6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2553  มิได้กำหนดให้มี
การแตง่ตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ให้ความสำคัญในการมีตัวแทน
ชมุชนเขา้ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแกค่ณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  
 เพ่ือใหเ้จ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม 
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  
เงื่อนไข  และหลักเกณฑ ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเครง่ครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไมไ่ดเ้กิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชำนาญ  ประสบการณ ์ หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ 
คำสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแตเ่กิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 
ผิดๆ สง่ผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิด
กฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน
หรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ล่าช้า  เพราะไมต่อบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  จากปญัหาดังกล่าวขา้งต้น  จึงจำเป็นที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบ  กฎหมาย  คำสั่ง  และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ 
กระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพ่ิมพูน
ความรู้  ความเขา้ใจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 



สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานกองการเจ้าหน้าที่  สำนัก
ปลัดเทศบาล  จึงไดจ้ัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน 
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความรู้ความเข้าใจในแนว 
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 
103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน  5  คน  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
จำนวน  12  คน  รวม  17  คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  วัน  เวลา  และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ

การอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 - 2565 
 



8. งบประมาณดำเนินการ 
20.000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ไดเ้พ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

10.2 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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10.3 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน 
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ 
ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 
103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ 
 และสังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ไดด้ำเนินการ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที ่ รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จึง
ไดม้ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขา้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความ 
เจริญกา้วหน้า 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ 
เขา้ใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตาม 
ระเบียบ  กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน 12  คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 



ทั้งในเทศบาลตำบลศรีวิชัยและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตำบลและหน่วยงาน 
ภายนอก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเขา้ร่วมประชุม  หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา  โดยผ่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยทราบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2565) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

xxxxx บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 
11. ตัวช้ีวัด 

จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  จำนวน  12  ราย  ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย 
องคป์ระกอบ  และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก ่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้
มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดย
ให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปญัหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถว่งดุลอำนาจระหว่าง
ฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร  และท่ีสำคัญส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

เทศบาลตำบลศรีวิชัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วน 
รว่มในการปฏิบัติงาน  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี 
ส่วนร่วมในการทำงาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  จำนวน  12  คน 



 
5. พื้นที่ดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
6. วิธีดำเนินงาน 

6.1 แตง่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที ่

ประชุมสภาเทศบาลตำบล  เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อน
และตอ้งการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน  เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 138 - 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน  หมายถึง  การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ 
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม  หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือ
ว่ามีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี ้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 
3. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลxxx 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ 

คอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้  ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ 
การคอร์รัปชันได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ 
คอร์รัปชันในระดับเทศบาล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.  2552  กำหนด 
ให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งมุง่เน้นในการสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้างความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้น
ไดใ้นทุกวงการ  ไมว่่าจะเปน็วงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  ซ่ึงเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีภารกิจหน้าที่ใน
การบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญกา้วหน้าได้นั้น  จำเป็น
จะตอ้งมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน  ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้  การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุน
และรว่มมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ซ่ึง
เป็นการเปดิโอกาสให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ย
รว่มกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย  ในการร่วมคิด  รว่มพิจารณา  รว่มตัดสินใจ  รว่มทำ  รว่มรับผิดชอบ  และรว่ม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น   

เทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือขา่ยดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น   จึงได้ 
จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 



3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างแกนนำ  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ 

ทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
4. เป้าหมาย 

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัยเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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6. วิธีดำเนินงาน 

1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  รว่มเป็น 
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล  องคก์ร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
บริเวณใกล้เคียง  โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

3. เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ได้รับการแตง่ตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัยในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  รว่มตัดสินใจ  ร่วมทำ  และรว่มรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือขา่ยในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

4. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กับบุคคล  องคก์ร   
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ทำให้เกิดแกนนำ  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 



2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ทำให้เกิดความร่วมมือรว่มใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


