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ส่วนที่  1 บทนำ 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลสิริราช  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
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สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่ งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4)การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่       
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

7)มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 -2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน   
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย   
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ   แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสำคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก    
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้ งชาติต้านทุจริต” มี เป้ าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต    
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(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง        
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย   
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3     
(พ.ศ.2560-2564) เทศบาลตำบลสิริราชจึงได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต เพ่ือกำหนด
แนวทางกรขับเคลื่อนด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลสิริราช 
๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการ 
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด(ีGood   Governance) 

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

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิ ดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti –Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง     
การทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

พ.ศ.2563 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 พ.ศ. 2563  

ของเทศบาลตำบลสิริราช 
………………….. 

 
ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                    

  
  
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ปี 2563 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมือง 
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมือง    
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
 

 1.1.1 โครงกาบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาล 
 1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 1.1.3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ 
เทศบาลตำบลสิริราช 
 1.1.4 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 1.1.5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

- 
- 

 10,000 
 

       - 
 

8,400 
 

 
 
 
 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 

 1.2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา   
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

10,000 

 
 
 
 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน 
 

 1.3. 1 โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชน 
 

8,800 
10,000 

 
มิติที่ 1 

 
รวม 

 
1 มาตรการ  7 โครงการ 

47,200 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

2.1.1 กิจกรรม  “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของนายกเทศบาลตำบลสิริราช” 

- 

  2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2.2.2 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.3 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

 
 
 
 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1  กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

 

- 
- 
 
 

 
 
 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล ในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 2.4.2 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล     
ตำบลสิริราช 
 2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติตามปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 
- 
 
 
- 

 
 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”  
2.5.4  มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้า 

ที่ของ เทศบาลตำบลสิริราชวา่ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- 
- 
 
- 
 
- 

มิติที่ 2 รวม 5 มาตรการ  6 กิจกรรม  3 โครงการ 10,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจ 
การปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
เทศบาลตำบลสิริราชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 

 3.1.3 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

- 
 
- 
 
- 
 

 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ

รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
3.2.2 มาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
3.2.3 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.4 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 15,000   
       - 

- 
 
- 
 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.2 มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

  3.3.3 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลสิริราช 

- 
 
- 
 
- 

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ 1 กิจกรรม     
 1 โครงการ 

15,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

4.1.1 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

- 
- 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ดำเนินการได้ 

4.2.1  กิจกรรมการประกาศผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 4.2.2 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของทาง 

- 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.4 เปลี่ยนแปลงเป็นเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

  4.4.1 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 
 
 
 

- 

มิติที่ 4 รวม 5 กิจกรรม  1 โครงการ 
 

- 
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลตำบลสิริราช 
 

ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                    
 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1   การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  1.1.1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ      
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น  ทั้ งนี้  กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล  ซึ่ งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส              
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทย   
มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ      
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำ
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงาน
ที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
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ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสิริราช เทศบาลตำบลสิริราช จึงจัดทำ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิริราช 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม     
และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



15 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดก าร
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลสิริราช  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต       
มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลสิริราช  ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสิริราช 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลสิริราช 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาลตำบล    
สิริราชบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1.1.3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกบุ่คลากรของเทศบาลตำบลสิริราช 

 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  

จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร  โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน  ควบคู่ไปกับการ
ให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการ
พัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตสำนึกรักองค์กร  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม      
มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

 ๒.  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องของศีลธรรมและ
จริยธรรม  สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓.  เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  รู้จักการทำงานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายใน
องค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  จำนวน  ๖๐  คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 
6. วิธีดำเนินการ 

๑.  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒.  ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ดำเนินการอบรม 
 ๓.  ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 
 ๔.  ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดำเนินการให้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวนเงิน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสิริราช 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 

 ๒.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  
สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
 ๔.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เกิดจิตสำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1.1.4 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสิริราช” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลตำบลสิริราช  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสิริราช พ.ศ. 2558 

โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  
โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งเทศบาลตำบลสิริราช
ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลสิริราช ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสิริราช”   
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสิริราช เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   
6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสิริราช เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลสิริราช เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตำบลสิริราช   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1.1.5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ     
มีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย   
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์      
ทับซ้อน 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราช จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในเทศบาลตำบลสิริราช เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลสิริราช   
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราช มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิริราช   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   
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6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,400 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสิริราช   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2.การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1.2.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่  และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน  
สำหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยาน
แห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ฯลฯ  และการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะ
ในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ ฟื้นฟูสภาพ
ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ  ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้  การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วย
ปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้   หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษา สิ่งแวดล้อม  
อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ตำบลสิริราชจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในตำบลสันดอนแก้ว 
๓. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

ร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 

ในพ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1. จัดหาต้นไม้สำหรับปลูก 

2. ประสานกับผู้นำชุมชน และดำเนินการปลูกต้นไม้ 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช 

8.  งบประมาณ 
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สภาพแวดล้อมของตำบลสันดอนแก้วมีความสวยและอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 

2. ประชาชนในตำบลสันดอนแก้วเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มากข้ึน 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนึกแก่เยาวชน’ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1.3.1 โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   

เด็กและเยาวชน เป็นกาลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญา
ที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็น
อันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม และ
ประชาชนทั่วไปให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับ
ต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้  บ้าน วัด 
โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่สำคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ 
สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นลำดับ เด็กและเยาวชน
เจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม            
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เทศบาลตำบลสิริราช    
จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ

ดำเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมปัจจุบัน  
4. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
5. ปลูกจิตสำนึก เด็กและเยาวชน ให้ทำความด ีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังใน

การ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย  
4.  เป้าหมาย 

 - เด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐ คน  
- เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา  
- เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ ติดต่อวิทยากร  
2. ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น  
3. แต่งตัง้คณะทำงานที่ประกอบด้วย ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น  
4. วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม  
5. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  
6. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด  
7. ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป  

6. พื้นที่ดำเนินการ 
ณ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,800 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายการศึกษา เทศบาลตำบลสิริราช   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
 ๒.  นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
 ๓.  นักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.  นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ      
      จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 ๕.  นักเรียน นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเองได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1.3.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชน 
2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   

ในแต่ละปี สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย   ทั้งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ เกิดจาก         
การกระทำของมนุษย์ได้ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สังคม  และประเทศชาติไปเป็นจำนวนมาก 
ประกอบกับในช่วง ปี พ.ศ.๒๕60 – ๖1 ที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในหลายพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือทำให้
แผ่นดินทรุดตัว  และมีรอยแยกหลายแห่ง  รวมทั้งมีการเกิดอุทกภัยและอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ทำให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย   ซึ่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ลำพัง
เฉพาะกำลังเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือภาครัฐ มีไม่เพียงพอที่จะทำให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ทั่วถึง ดังนั้น มีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล ครู เด็กนักเรียนหรือเยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้ว ให้มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เบื้องต้น   จากเหตุผลดังกล่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้ว เพ่ือให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ครู เด็กนักเรียนหรือเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ได้มีทักษะในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น และเพ่ือให้เยาวชนช่วยตัวเองได้เมื่อเกิดสาธารณภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้า
ให้การช่วยเหลือ 
3.  วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบลสันดอนแก้ว 
4.  เป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่เทศบาล ครู เด็กนักเรียนหรือเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการจากนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช 

 ๕.๒ จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณากำหนดรูปแบบ  
 ๕.๓ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการฝึกอบรมและจัดทำกำหนดการ 

๕.๔ ติดต่อประสานงานวิทยากรในการฝึกอบรมและสถานศึกษาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๕.๕ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส่วนที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 

 ๕.๖ ดำเนินการฝึกอบรม อปพร. น้อย โดยวิธีการบรรยาย/สาธิต/การฝึกปฏิบัต ิ
 ๕.๗ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสิริราช 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 10,000 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตำบลสิริราช โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 

๑๐.๒  เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๐.๓  มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 2.1.1 กิจกรรม  “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศบาลตำบลสิริราช” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหาที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   

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

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.2.1  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพได้ 
คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล 
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4  ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5  สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - บุคลากรของเทศบาล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำ
กว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 2.2.2 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศบาลตำบลสิริราช  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลกำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
เทศบาลตำบลสิริราช ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการเทศบาลตำบลสิริราช พนักงานครู และลูกจ้างประจำ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสิริราช   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู  ลูกจ้างประจำ โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย      
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน เทศบาล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู  และลูกจ้างประจำ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนเทศบาล พนักงานครู เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนด
ไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบุคคลเทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 2.2.3 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลสิริราช   

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช   
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลสิริราช มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไป โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลสิริราช เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้   
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของเทศบาลตำบลสิริราช ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลตำบลสิริราช              
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ตำบลสันดอนแก้ว  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อม
วงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักคลัง เทศบาลตำบลสิริราช   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.3.1 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่ างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลสิริราชจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของ เทศบาลตำบลสิริราช  ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลสิริราช  
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราช   
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัด เทศบาลตำบลสิริราช   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลสิริราชเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.3.2 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 
การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มี การ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546           
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง          
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวย   
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลตำบลสิริราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลสิริราช ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสิริราชให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริราชและผู้ที่มาติดต่อราชการ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสิริราช   

 

 

 

 



42 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5   มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องใน
การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได ้
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
2.4.1 โครงการวันแม่แห่งชาติ 

2.หลักการและเหตุผล 
การจัดงานวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยงานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  10 มีนาคม พ.ศ.2486    

ณ สวนอัมพรโดยกระทรวงสาธารณสุขแต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปเมื่อ
วิกฤติสงครามสงบลงหลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรและมี
การเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรองคือวันที่ 15 เมษายนโดยเริ่มจัดตั้งแต่        
ปีพ.ศ.2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมาเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไปส่งผลให้สภาวัฒนธรรม
แห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันแม่ขึ้น
อีกครั้งในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้นจนกระทั่งในปีพ.ศ.2519คณะกรรมการ
อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่
แน่นอนโดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่12 สิงหาคม
เป็นวันแม่แห่งชาติ 

วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราช   
กรณียกิจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครอง
บ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช จึงได้จัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือให้เด็กนักเรียนได้แสดงความ
รักเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 
3.วัตถุปะสงค์ 
 - เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
     - เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
     - เพ่ือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพ่ือให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 

--  เพ่ือยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่ 
- เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น 

 

4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   - ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช  
 4.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - นั ก เรียนได้ รู้ จั กพระราชกรณี ยกิจและระลึกถึ งพระมหากรุณ าธิคุณพระบาทสมเด็ จ               

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๕.พื้นที่ดำเนินการ 
 - เทศบาลตำบลสิริราช 
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6.วิธีดำเนินการ 
 - จัดเตรียมโครงการ 
 - เสนอโครงการ 
 - จัดเตรียมกิจกรรม จัดบอร์ดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่ 
 - ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนชมภาพกิจกรรม พระราชกรณียกิจ ประวัติความเป็นมาวันแม่ การแสดง
ความรักต่อแม่ กลอนวันแม่  
 - เด็กนักเรียนนำดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่ไหว้แม่ แสดงความรักต่อแม่ ขอพรจากแม่ผู้มีพระคุณ 
 - มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
๘.งบประมาณดำเนิน 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 10,000 บาท 
9.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 -  คร/ูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช 
1๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 - ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ได้รับทราบ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
     - เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
     - เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพ่ือให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
2.4.2 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาล

ตำบลสิริราช 
 2. หลักการและเหตุผล   
           การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน

สําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทำความดี  ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนผู้ที่
ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลสิริราช จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี      
มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลโดยการมอบใบประกาศ 
เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย  
และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรใน
เขตเทศบาลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม   

3. วัตถุประสงค์   
           3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
           3.2   เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลตำบลสิริราช ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
           3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 

มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
           - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 
           - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทศบาลตำบลสิริราช 
 5. พื้นที่ดําเนินการ   

เทศบาลตำบลสิริราช 
6. วิธีดําเนินการ   
            6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น   
            6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
            6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน

การคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด   
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



46 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            สํานักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
            10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของ เทศบาลตำบลสิริราช 
            10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลสิริราช มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น

คุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม    
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

2. หลักการและเหตุผล   
           เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้ นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็น
การลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย   
   เทศบาลตำบลสิริราชได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสันดอนแก้วคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่ เหลือจาก
การบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง เพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้  
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย   

3. วัตถุประสงค์   
          เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง 

4. สถานที่ดําเนินการ   
           ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสันดอนแก้ว 

5. วิธีดําเนินการ   
       5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลสันดอนแก้ว 

 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
           5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้  
           5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้  

       5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
6. ระยะเวลาดําเนินการ   

  ปีงบประมาณ ๒๕๖3   
7. งบประมาณดําเนินการ   

   ไม่ใช้งบประมาณ   
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   
      งานส่งเสริมการเกษตร สํานักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช  

9. ตัวช้ีวัด   
      9.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง        
เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
      9.2 ตัวชีว้ัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  

10. ผลลัพธ์  
            10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
            10.2 ศูนย์เรียนรู้ ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลสันดอนแก้วได้   
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.5.1 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราช จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น  
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 เทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.5.2 “มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราชจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสิริราช จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี                
หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลสิริราช ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลสิริราชจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลสิริราช มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาล
ตำบลสิริราชรวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสิริราชขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสิริราช 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสิริราช   
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล  
สิริราชตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลสิริราชโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.5.4 มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราช ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง   
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ      
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลสิริราช  จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริราช ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญ
ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที ่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสิริราช ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
การของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลสิริราชจึงได้ให้มี
สถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตำบลสิริ ราช  ให้ บริการ ณ  ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลสิริ ราช  โดยมี งานศูนย์บริการข้อมู ล                  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาล       
ตำบลสิริราช 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสิริราช  จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสิริราช  (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลสิริราช) 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
 6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสิริราช 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราช จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตำบลสิริราช ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสิริราช 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

3.1.3 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสิริราช” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราช  จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลสิริราชได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลสิริราช  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย//หอกระจายข่าว//หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.2.1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย เทศบาลตำบลสิริราช ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 138.65 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน         
มีจำนวนครัวเรือน 1,565 ครัวเรือน มีประชากร 4,649 คน ดูตามสภาพแวดล้อมจัดว่ามีพ้ืนที่กว้างระยะทาง
ระหว่างหมู่บ้านและเทศบาลทำให้การเดินทางมาติดต่อราชการ 
  ดังนั้น จึงมีการจัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2563 เพ่ือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่
ประชาชน เป็นการบริการประชาชนในเชิงรุกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ และเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ ประกอบกับเพ่ือให้เกิดการเชื่อมประสานโครงการต่าง ๆ กับ
เทศบาลตำบลสิริราช การมีส่วนร่วม การวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน การทำประชาพิจารณ์แผนงานโครงการ
หมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนให้ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในด้านส่งเสริมอาชีพประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ สร้างงาน พร้อมได้
ประสานหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การคัด
กรองโรคเบื้องต้น การจัดเก็บรายได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบราชการ ต่าง ๆ เช่น พรบ. ควบคุม
อาคาร เป็นต้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมาและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาล อันเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะส่งผล
ให้การดำเนินกิจการของเทศบาลมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป  
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  แสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละส่วนงานให้ประชาชนทราบ 
          2.  แนะนำงานบริการของเทศบาล และให้บริการประชาชนในเชิงรุก 
           3.  เข้ารับรู้ รับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน 
          4.  การลดขัน้ตอน ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงประมาณ  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน หมู่ที่ 1-9  
 2.  เชิงคุณภาพ 

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนได้รับรู้และรับทราบผลการดำเนินงานของ      
      เทศบาล และสามารถติดต่องานบริการของเทศบาลได้ถูกต้อง 

  2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารเทศบาล 
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5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  กำหนดการโครงการเทศบาลพบประชาชน   ประจำปี 2563 

 

หมู่บ้าน วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที ่
หมู่ที่ 1 10 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 หอประชุมประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 11 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 วัดบ้านด่าน 
หมู่ที่ 3 12 มีนาคม 2563 08.30 – 16.0 วัดบ้านแม่วะ 
หมู่ที่ 4 13 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 หอประชุมประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 20 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 วัดบ้านสันป่าเปา 
หมู่ที่ 6 16 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 หอประชุมประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 17 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 หอประชุมประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 23 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 หอประชุมประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 19 มีนาคม 2563 08.30 – 16.30 หอประชุมประจำหมู่บ้าน 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 หมู่  ๑  -  9  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 

7.  แนวทางการดำเนินงาน 
1.  จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชนเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการ 
2.  ประชุมเจ้าหน้าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงาน 
3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ   
4.  จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน  
5.  ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

8.  งบประมาณ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 15,000 บาท  

9.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสิริราช  

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละส่วนงานของเทศบาลตำบลสิริราช 

2.  ประชาชนได้รับการแนะนำงานบริการของเทศบาลในเชิงรุก 
3.  เทศบาลตำบลสิริราชได้รับรู้ รับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน  
4.  ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ ตามการลดขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติ 
    ราชการของเทศบาลตำบลสิริราช 
 

 
 

 



65 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.2.2 “มาตรการ”การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสิริราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลสิริราช  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือ
ไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช   
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลตำบลสิริราชกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือ         
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3  นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช   
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 – 209581   
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย ์
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราช    
  9.2  สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3  แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.2.3 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสิริราช เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3  เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีตำบลสันดอนแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 5.3  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสิริราช 
 5.4  ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา  
สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5.5  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสิริราช 
 

 
 
 



68 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสิริราช 
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ป ระชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.2.4 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ   
มาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม          
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2562 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ างของ
องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลสิริราช ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลสิริราช โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบล
สิริราช ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลตำบลสิริราชและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลสิริราช กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช    

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช บางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลสิริราชจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 
9 ที่กำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลตำบลสิริราช 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตำบลสิริราช  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราชและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตำบลสิริราช  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสิริราช ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.3.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 จำนวน  9 หมู่บ้าน ในเขตตำบลสันดอนแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1  ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3  ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 5.4  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2563 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสิริราช 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

3.3.3 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลสิริราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจของเทศบาล 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของของเทศบาลตำบลสิริราชให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลสิริราช ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของของ
เทศบาลตำบลสิริราช   
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงาน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   
6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในของเทศบาลตำบลสิริราช ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด ของเทศบาลตำบลสิริราช   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของของ เทศบาล   
ตำบลสิริราชหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้ของเทศบาลตำบลสิริราช          
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมตรวจสอบแผ่นดินกำหนด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

4.1.1. โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนดของเทศบาลตำบลสิริราช         
จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลสิริราช   
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกของเทศบาลตำบลสิริราช ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลสิริราช   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลสิริราช   

6. วิธีดำเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลสิริราช   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ   
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลตำบลสิริราช พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสิริราช ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสิริราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสิริราช  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสิริราชและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก เทศบาลตำบลสิริราช   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
ไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได ้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
4.2.1 กิจกรรมการประกาศผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง           
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริราช   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลสิริราช   

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
4.2.2 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนา้ที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสิริราช 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลสิริราช 
6. วิธีดำเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลังผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสิริราชและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลตำบลสิริราช 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลตำบลสิริราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทตรวจสอบสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
4.3.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่ านี้มี
บทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 เทศบาลตำบลสิริราช เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ    
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช   

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 เทศบาลตำบลสิริราช   

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น  
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 2 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคมุการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน  20   คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1  ศูนย์ รวม 6 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันดอนแก้ว
    จำนวน 4 คน    
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลสิริราช เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสิริราช   

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน       
เกิดทัศนคติที่ด ี
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 4.4.1 : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริราช   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิริราช   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 

 


