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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว  
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
ได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ
มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้
เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึง
กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไปดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบล
อุโมงค์ จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณไม่ใช้งบประมาณj 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุโมงค์  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาลตำบล
อุโมงค์ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
 



7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณในการดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครั วและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลxxx จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ 
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 



 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
4. กลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๖๐คน 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. ระยะเวลาดําเนินการจัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน๓๖ครั้ง  
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
  ตำบลอุโมงค์  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆประกอบกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพ่ือเป็นการ



เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมายผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จํานวน ๑๖คน 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัดประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70  
 ผลลัพธ์ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 25๕2 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่น           
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ



เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตำบลอุโมงค์ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าว
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลา ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใ่ช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์  
 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ฯ ข้างต้น เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน 
  การทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การ
ที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนัก
ในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการ
ป้องกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด้วยดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝัง
ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดทํา
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
อุโมงค์  
 ๓.เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
4. กลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล 
อุโมงค์ จํานวน ๖๐คน 
5. ระยะเวลาดําเนินการมกราคม – กันยายน 25๖๑ 



6. งบประมาณดําเนินการ๑๐,๐๐๐บาท 
7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุโมงค์  
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
8. สถานที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ชื่อโครงการ “โครงการการเมืองสีขาว” 
1. หลักการและเหตุผล 
            “ประชาธิปไตย” (Democracy) มีความหมายตามลายลักษณ์อักษรว่า อำนาจการปกครองเป็นของ
ประชาชน ชาวกรีกโบราณเป็นผู้ให้กำเนิดคำว่า ประชาธิปไตยโดยเป็นคำผสมระหว่าง “ demos ” ซึ่งนิยม
แปลกันว่า “ประชาชน” กับคำว่า “Kratos” ซึ่งหมายถึง อำนาจหรือการปกครองคนจำนวนไม่น้อยในโลก
ปัจจุบันเรียนรู้ความหมายของประชาธิปไตยที่ เก็ตติสเบอร์ก เมื่อ ค.ศ.1864 ซึ่งท่านกล่าวว่า ประชาธิปไตย 
คือ “ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  “(Goverment of the people, by the 
people and for the     people”) 

 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมาก               
ของพลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนที่ตนเลือก
ไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการ
ปฏิบัติของรัฐและกำหนดให้ พลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความยินยอมและเจตนาของตน 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้ให้คุณค่าแก่บุคคล โดยมองว่าบุคคลมีเสรีภาพและเท่าเทียม
กันในศักดิ์ศรีและความเป็นคน การที่คนจะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริง หมายความว่า คนจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้อ่ืน เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน และประชาชนเป็นผู้ปกครองเอง การที่ประชาชนจะปกครองตนเองได้จะต้องมีเสรีภาพอย่างแท้จริง
ประชาธิปไตยยอมรับในคุณค่าของบุคคล โดยให้เสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพในการพูด เขียน และ
วิพากษ์วิจารณ์ด้วย 

  ในสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ประชาชนเป็นผู้มีเหตุผล รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเต็มใจที่จะประนีประนอมผ่อนปรนให้กันและกัน 
มีน้ำเป็นนักกีฬา และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ สังคมที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย    จึงได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีคุณค่า เป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99


             ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ในภูมิภาคและชนบท ซึ่งยังได้รับความเอาใจใส่น้อยมาก เพราะส่วนใหญ่จะเพ่งความสนใจ
ไปสู่โครงสร้างส่วนบน ซึ่งได้แก่รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง สภา และรัฐบาลถ้าจะให้การพัฒนา 
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปด้วยดี การเร่งพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเพราะเป็นฐานราก ที่สำคัญ
ทางการเมือง เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง 
 จากที่มาของระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว   เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย   จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาประชากรของประเทศ  ซึ่ง
ถือได้ว่า เป็นโครงสร้างหลักของระบอบประชาธิปไตยให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง  ในระบอบ
ประชาธิปไตย        รวมตลอดถึงการเข้าใจถึงการควบคุมการบริหารงานราชการขององค์กรอิสระ  ในการ
ป้องกันและปราบปราม       การทุจริต การเป็นเครือข่ายหน่วยงานเหล่านี้เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ อันเป็นการนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาใช้พัฒนาประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยของตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่

ดีของประเทศ 
2.3 เพ่ือให้ประชาชนทุกวัยได้เกิดการเรียนรู้การใช้สิทธิในการเลือกตั้งการเมืองทุกระดับ  
2.4 เพ่ือให้ประชาชนทุกวัยมีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง การใช้สิทธิ

เลือกตั้ง รวมถึงการเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้เรียนรู้กลไกการกำกับดูแลการทุจริตคอรัปชันขององค์กรอิสระ
ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ 

2.6 เพ่ือให้ประชาชนทุกวัยได้ตระหนักถึงการใช้สิทธิ ในการเลือกตัวแทนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคประชาชนบนพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย  
3. วิธีดำเนินการ 

ในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจะแบ่งวิธีการจัดทำกิจกรรมพัฒนากลุ่มเป้าหมายในสามระดับ   
อันได้แก่  
          ๓.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุ ๑๒ – ๑๗ ปี)    

(๑) การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง 
          (๒) การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                (๓) การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรองค์กรอิสระที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น สำนักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน สำนักงาน ปปช.จังหวัดลำพูน 
              (๔) ขั้นตอนกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ประกอบด้วยสาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้งและสาธิตเครื่อง
ลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์ 
          3.2 กลุ่มวัยทำงาน (๑๘ – ๕๔ ปี) 

(๑)  การฝึกอบรมกฎหมายการเลือกตั้ง 
(๒) การฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๓) การฝึกอบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญ 



(๔) การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
(๕) ขั้นตอนกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

          ๓.๓ กลุ่มผู้สูงวัย (อายุ ๕๕ เป็นต้นไป) เชื่อมโยงกันโรงเรียนดอกซอมพอ  
(๖) การฝึกอบรมกฎหมายการเลือกตั้ง 
(๗) การฝึกอบรมเก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๘) การฝึกอบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
(๙) การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
(10) ขั้นตอนกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

4. ระยะเวลาดำเนินการ  
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
5. สถานที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. งบประมาณดำเนินการ  
         งานวางแผนสถิติและวิชาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย“โครงการการเมืองสีขาว” จำนวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.2 ประชาชนทุกวัยของตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศ 
7.3 ประชาชนทุกวัยได้เกิดการเรียนรู้การใช้สิทธิในการเลือกตั้งการเมืองทุกระดับ 
7.4 ประชาชนทุกวัยมีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง การใช้สิทธิ

เลือกตั้ง รวมถึงการเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
๗.๕ ประชาชนทุกวัยได้เรียนรู้กลไกการกำกับดูแลการทุจริตคอรัปชันขององค์กรอิสระภายใต้

กฏหมายรัฐธรรมนูญ 

๗.๖ ประชาชนทุกวัยได้ตระหนักถึงการใช้สิทธิ ในการเลือกตัวแทนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ภาคประชาชนบนพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย   
 
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล



ตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้น เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน เทศบาลตำบลอุโมงค์ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหาร
กับพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์  
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมายพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุโมงค์  
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีการดําเนินการจัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัดพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ



เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึ ง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิตบุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบล 
  อุโมงค์  
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์
ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัย
ที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนาดังนั้น เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลอุโมงค์  
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตรายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
  Conflict of Interest  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 



8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 

 
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

“โครงการอบรมสัมมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัติและการศักยภาพผู้นำชุมชน
ตำบลอุโมงค์”  
1.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน และส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนนำ
นโยบายสาธารณะของเทศบาลไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

1.3 เพ่ือให้ผู้นำชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างเทศบาลและชุมชน 

1.4 เพ่ือให้ผู้นำชุมชนได้ศึกษาและเรียนรู้การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จจากหน่วยงานต้นแบบ 
1.5 เพ่ือให้ได้เรียนรู้กระบวนการในการบูรณาการความคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

2.  เป้าหมาย 
  ผู้นำชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในตำบลอุโมงค์ รวมจำนวน 95 คน ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 8  รวมจำนวนทั้งสิ้น 103 คน 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการและสังคม  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
4.  วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
5.  ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 
  1.ประชุมประธานชุมชน ทุกชุมชน เพ่ือหารือแนวทางการดำเนินและคัดเลือกผู้นำชุมชน
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัติและการศักยภาพผู้นำชุมชน
ตำบลอุโมงค์  
  2.  ประชุมนักวิจัยชุมชนเพื่อวางแผนในการอบรมการบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัติ 
เช่น การคืนข้อมูลชุมชนจากการทำ Recap Tcnap การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของผู้นำชุมชน และการ
จัดทำแผนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
  3.  ติดต่อประสานวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และสถานที่ในการศึกษาดู
งานตามโครงการดังกล่าวฯ  
  3.  เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการตามวัน เวลาสถานที่ ที่
ได้กำหนดไว้ 
  4.  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  



   4.1  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การคืนข้อมูลชุมชนจากการทำ  Recap 
Tcnap  การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของผู้นำชุมชน และการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยมี
กิจกรรมการอบรมดังนี้ เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนิน
โครงการและการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย นางฤทัยรัตน์  ขัดริ  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพิธีเปิด
โครงการอบรม โดย นายขยัน  วิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลชุมชนสู่การ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน โดย ทีมงานมหาวิชชาลัยสร้างพลเมืองต่อ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลชุมชนสู่การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน โดย ทีมงานมหาวิชชาลัยสร้าง
พลเมือง นายวิโรจน์  นิไทรโยค ซึ่งวิทยากรได้นำกระบวนการให้ชุมชนวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละชุมชนซึ่งเมื่อ
ได้นำมาจัดเป็นปัญหาของระดับตำบลได้ดังนี้ 
 1. ปัญหายาเสพติด 
 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 3. ปัญหาผู้สูงอายุ 
 4. ปัญหารถบรรทุกดิน 
 5. ปัญหาไข้เลือดออก 
 6. ปัญหาคนต่างด้าว 
 7. ปัญหาถนนคับแคบ 
 8. ปัญหาน้ำไม่เพียงพอทางการเกษตร 
 9.  ปัญหาลักขโมย 
 10. ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ 
 11. ปัญหาอุบัติเหตุ 
 12. ปัญหาสุขภาพ  
   4.3  ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  
        4.4 กิจกรรมตามใบงาน โดยกองสวัสดิการได้มีการจัดทำใบงานในการศึกษา   ดู
งานครั้งนี้ ดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
  5.  สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
  6.  ประเมินผลการดำเนินงาน 
6.  งบประมาณดำเนินการ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชนและโครงการ
จัดอบรมสัมมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดและนำสู่การปฏิบัติ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หน้า 149 และ 150  (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
เอกสารแนบท้ายโครงการ) 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 7.2 ผู้นำชุมชนสามารถนำนโยบายสาธารณะของเทศบาลไปปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
7.3 ผู้นำชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง

เทศบาลและชุมชน  
7.4 ผู้นำชุมชนได้ศึกษาและเรียนรู้การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จจากหน่วยงานต้นแบบ 
7.5 ชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2558 
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

1. หลักการและเหตุผล 
เทศบาล (Municipality) เปนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีบทบาทสําคัญ     

ในด้านการใหบริการสาธารณะการสรางความเจริญกาวหน้าให้แกประชาชนในทองถิ่น ภารกิจหน้าที่โดยร่วม
คือ การดูแลทุกข์สุขของประชาชน ในทองถิ่นด้านตางๆ อาทิเชน การจดบริการขั้นพ้ืนฐานการบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา การสาธารณสุข การดูแลรักษาสภาพแวดลอม การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบานเมืองการพัฒนาชุมชนเมืองให้น่าอยูเขมแข็ง โดยมีการนำ
ทรัพยากรในทองถิ่นไปใช้อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ตามเปาหมายของ
การบริหารราชการแผนดิน หนึ่งในหนาที่ของการพัฒนาทองถิ่นนั้น    คือ การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งจึงตองส
งเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน โดยการจัดตั้งเปนชุม
ชนย่อยขึ้นมาเพ่ือนําไปสูชุมชนที่เขมแข็ง ชุมชนที่พ่ึงตนเอง ชุมชนที่สามารถแกไขปัญหาวิกฤตตางๆ ได         
จึงตองมี คณะกรรมการชุมชน เปนแกนนําจากชุมชนที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน ที่จะส่งเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนได้เกิดความรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมทํา รวมกันศึกษาปญหาความตองการของชุมชน และแกไขป
ญหาชุมชนด้วยตัวชุมชนเองโดยภาครัฐจะสนับสนุน ใหในสวนที่ เกินขีดความสามารถของชุมชนจาก
ความสําคัญดังกลาวเพ่ือใหคณะกรรมการชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ที่ไดเขามามีบทบาทสําคัญ ในฐานะ
แกนนําในการพัฒนาชุมชน และไดมีการสร้างความรูความเข้าใจในการมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี         
ความปรองดอง ในระดับท้องถิ่น และในการดําเนินงานดานต่างๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพใหมีความ             
เขาใจที่ถูกตองรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการทำงานคณะกรรมการชุมชน  ประจำปี 2558 ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของชุมชน กำหนดอนาคตของชุมชนตนเอง บนพ้ืนฐานความรู้ที่
แท้จริงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development= การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบันและไม่ทำให้ความสามารถในการสนองตอบความต้องการ ของคนรุ่นหลังต้องเสียไป) 

2.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ิมคุณค่าทางสังคม และ
ทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือนำไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

2.3 เพ่ือให้ชุมชนได้มีเป้าหมาย แนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขใน ทุกบ้าน 
2.4 เพ่ือให้ชุมชนได้มีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ 
2.5 เพ่ือให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนสามารถนำมาเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่อเนื่องกัน 

และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ บูรณาการประสานความคิด 
การปฏิบัติ บนฐานข้อมูลร่วมกัน 

2.6 เพ่ือให้เทศบาล มีแผนพัฒนา ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 

2.7 เพ่ือให้ผู้นำชุมชนสามารถดำเนินการตามแผนงานและบริหารจัดการเงินอุดหนุนชุมชนได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบการใช้เงินอุดหนุนชุมชน 
3.  เป้าหมาย 



 คณะกรรมการชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในตำบลอุโมงค์และคณะทำงานแผนชุมชน รวมจำนวน 110 คน 
ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์  รวมจำนวนทั้งสิ้น 
150 คน 
 เชิงปริมาณ 

คณะทีมงานของเทศบาล/แกนนำชุมชน และวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ขับเคลื่อนแผนชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือร่วมจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2558ที่มี
คุณภาพ ครบ 11 หมู่บ้าน 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๒. ชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนา                       

๓. ชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
๔. ชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและลงมือทำงานร่วมกันได้ 
๕. ชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
๖. ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคม ที่มีอยู่ ได้

อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน 
๗. ชุมชนสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
๘. ชุมชนมีความร่วมมือกัน จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี

ให้กับลูกหลานและถ่ายทอดสืบต่อกันได้ 
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการและสังคม  เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5.  วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
6.  ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 
  1.  จัดเตรียมเอกสารจากการจัดทำแผนชุมชน สรุปกิจกรรม โครงการเพื่อนำเสนอ
ชุมชนในการคืนข้อมูล และการประสานงานในเรื่องของการาสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน  
  2.  ดำเนินการติดต่อประสานวิทยากรในการให้คำแนะนำการจัดทำโครงการที่ดีและประสบ
ผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และวิทยากรเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย เงินอุดหนุน 
  3.  เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการตามวัน เวลาสถานที่ ที่
ได้กำหนดไว้ 
  4.  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   4.1  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แนวทางเงินใช้เงินอุดหนุนชุมชน 
   4.2  ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารจัดการเงินอุดหนุนชุมชนระดับชุมชน 
   4.3  ดำเนินการเพ่ือจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 

5.  สรุปปัญหาอุปสรรค ความต้องการของคณะกรรมการชุมชน และแนวทางแก้ไข 
  6.  ประเมินผลการดำเนินงาน 
7.  งบประมาณดำเนินการ 



ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมน แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท หน้า 142 (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย
โครงการ) 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           8.1 ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของชุมชน กำหนดอนาคตของชุมชนตนเอง บนพ้ืนฐานความรู้ที่แท้จริงใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

8.2 เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ิมคุณค่าทางสังคม  
และทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือนำไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

8.3 ชุมชนได้มีเป้าหมาย แนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขใน ทุกบ้าน 
8.4 ชุมชนได้มีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอกได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ 
8.5 เกิดกระบวนการจัดทำแผนชุมชนสามารถนำมาเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่อเนื่องกัน และ

เชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ บูรณาการประสาน
ความคิด การปฏิบัติ บนฐานข้อมูลร่วมกัน 

8.6 เทศบาลมีแผนพัฒนา ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 

8.7 ผู้นำชุมชนสามารถดำเนินการตามแผนงานและบริหารจัดการเงินอุดหนุนชุมชนได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบการใช้เงินอุดหนุนชุมชน 

โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุอุโมงค์ยุคใหม่สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมาร์ท 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น โดยผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย  ซึ่งสังคมผูสูงอายุกำลังครอบคลุม
สังคมไทยอยางรวดเร็ว นอกจากประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้ว อัตราส่วนของผู ้ส ูงอายุต่อ
ประชากรทั้งหมดก็สูงขึ้นด้วย ซึ่งภายใน 17 ปี ข้างหน้า จะมีอัตราประชากรสูงอายุ :  คนวัยอ่ืน = 1 
: 4 ดังนั้น ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องให้ความสนใจ เพราะเมื่อคนมีอายุมากยิ่งขึ้นปัญหา
สุขภาพอนามัย ปัญหาการทำงาน ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะตามมา การช่วยเหลือตนเองโดยการเตรียมความ
พรอมหรือการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของผู้ผู้สูงอายุ แต่ละคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหาก
ไม่มีการเตรียมความพร้อม อาจจะเป็นผลเสียแก่การเขาสูสังคมผูสูงอายุและเตรียมความพรอมประชาชน
ที่จะเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณค่า หน่วยงานรัฐควรมีมาตรการและแนวทางการดําเนินงานรองรับทุกด้าน เพื่อส
งเสริมใหเกิดความมั ่นคงในการดํารงชีว ิต รวมทั ้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให สังคมเห็น
ความสําคัญและเตรียมการเพื่อดําเนินงานรองรับการเป นสังคมผู ้ส ูงอายุที ่จะเกิดขึ ้น ในอนาคต 
นอกจากนี ้แล้วในส่วนที่ เป็นปัจจัยหนุน เสริม ให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดียิ ่ งขึ้นคือ  ผู ้สูงอายุ
จะต้องมีความมั่นคง คือมั่นคงในทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงในครอบครัวที่ และสิ่งที่สำคัญอีกปัจจัยที่จะทำ
ให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นอีกประการก็คือการปรับสภาพแวดล้อมที่ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขได ้
 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในจังหวัดลำพูน ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการ
เตรียมความพร้อมและรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุอุโมงค์
ยุคใหม่สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมาร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย ได้
มีการเตรียมความพร้อม ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตแบบผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า  



โดยผู้สูงอายุเองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมลงแรง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และนำไปสู่เป้าหมายคือผู้สูงอายุสามารถจัดการตนเองและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย รวม 11 ชุมชน ที่มีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 
2560 ได้มีการเตรียมความพร้อม ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตในสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า  
เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมลงแรง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่เป้าหมายคือ
ผู้สูงอายุสามารถจัดการตนเองและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 ผู้สูงอายุ ชายและหญิง ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 120 คน 
4. วิธีการดำเนินการ  
 1. จัดเตรียมข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยใช้ฐานข้อมูลจากผู้ที่มาขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2560 
 2. ดำเนินการติดต่อประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูง
วัยยอมรับความเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตในสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า 
 3. ดำเนินการเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณดำเนินโครงการฯ 
 4. จัดทำเอกสารคู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ทเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว
เพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 5. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้า
ร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ 
 6.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการผ่านเสียงตามสายของเทศบาลฯ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงรวมทั้ง 11 ชุมชน 
 7.  ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  7.1 การให้บริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อุโมงค์ 
  7.2  การบรรยายธรรมะ “แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือเตรียมตัวสู่วัยสูงอายุอย่างมี
ความสุข” 
  7.3  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยได้กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 

(ภาคเช้า)1. ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
   - การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง  
   - การเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าทาง 
   - การเปลี่ยนแลงน้ำหนัก 
   - การเปลี่ยนแปลงของกระดูกและข้อ  
   - ความเสื่อมถอยทางสายตา 
   -  ความเสื่อมถอยของการได้ยิน 
  2. การวางแผนทางการเงิน 
   - การวางแผนทางการเงิน 
   -  การออม, กองทุนการออมแห่งชาติ 



   - การลงทุน 
   - แหล่งเงินได้หลังเกษียณ 
   - อยากสบายวัยเกษียณ 
  3. กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้ 
  4. ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  5. ความม่ันคงในชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (ภาคบ่าย) กิจกรรม Walk Rally (5 ฐาน) 

1. กิจกรรมการการสื่อสาร (กระซิบข่าว) 
2. ทดสอบความทรงจำ (คลำสิ่งของ) 
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมอง (วิ่งผลัดแข่งคณิตคิดเร็ว) 
4. อดีตยังจำได้ไหม? (สำนวน,สุภาษิต) 
5. ความคิดสร้างสรรค์ (สร้างบ้านแป๋งเมือง) 

           8. สรุปผลประเมินผลโครงการ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
6.สถานที่ดำเนินการ 
  ณ ลานค้าชุมชน วิถีคนอุโมงค์ (กาดสีเขียว) ข้างร้านคลังยา ป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลพ. 
7.งบประมาณ 
  ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามโครงการสูงวัยอย่างสมาร์ท งบประมาณ ต้ัง
ไว้จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย รวม 11 ชุมชน ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 
2560 ได้มีการเตรียมความพร้อม ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตในสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า  
เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมลงแรง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่เป้าหมายคือ
ผู้สูงอายุสามารถจัดการตนเองและพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

โครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง  
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จงัหวัดลำพูน 

1. หลักการและเหตุผล 
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพ่ือทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 



ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จึงได้จัดโครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกงขึ้น เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ
พึงประสงค์ 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และ
ชีวิตพอเพียง โดยจัดศูนย์โตไปไม่โกง เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะพึง
ประสงค์ท้ัง 5 ประการ ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
3. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 
 2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการ  

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางในการจัด
โครงการ และวางแผนการดำเนินการจัด
โครงการ 

พ.ค 61-64 นางสาวนิภาพร  คำโพธิ์   

2 เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ 

พ.ค 61-64 

3 จัดกิจกรรมเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ฐานซื่อสัตย์ 
2. ฐานรับผิดชอบ 
3. ฐานความยุติธรรม 
4. ฐานพอเพียง 
5. ฐานทำเพ่ือส่วนรวม 

มิ.ย 61-64 

4 สรุปผลและประเมินโครงการ ก.ค 61-64 
5. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค มิ.ย ก.ค  

1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดโครงการ และวางแผนการ
ดำเนินการจัดโครงการ 

   นางสาวนิภาพร  
คำโพธิ์  

2 เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพ่ือ    



ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
3 จัดกิจกรรมเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง    
4 สรุปผลและประเมินโครงการ    

 
6. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ 10,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้ 
1. จัดกิจกรรมเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้  
  - ค่าอาหารว่าง จำนวน 173 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน  4,325  บาท 
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์       5,675  บาท 
      หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
เป็ นผู้ ที่ มีคุณ ลักษณ ะพึ ง
ป ระส งค์  5 ป ระการได้
อย่างเหมาะสม 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

 นางสาวนิภาพร  
คำโพธิ์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการ 
 2. นักเรียนสามารถเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 5 ประการได้อย่างเหมาะสม 
 3. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑   ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 

๑. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากส่งผลให้เยาวชนในปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป   ดังนั้น
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและความสามารถ           
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียน
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    อย่างเป็นระบบเห็นเป็นรูปธรรมและให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพ่ือ
จุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพการศึกษาและจากจากข้อมูลในแบบสำรวจการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทำให้ทราบพ้ืนฐานการดำเนินงานของโรงเรียน  ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพ   
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นและดำเนินการต่อเนื่อง 
ทุกปี เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  จะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คน เก่ง และดำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 



๒. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ครู บุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

             2. เพ่ือให้ครู บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี 
             3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
             4. เพ่ือให้ครูได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพ่ือให้การดูแลทางบ้าน โรงเรียนและชุมชน 
             5. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
       นักเรยีนโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑  จำนวน 25๔  คนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
      เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและเรียนรู้

อย่างมีความสุข 
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ 
 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1         ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์

สภาพปัญหา ความต้องการและระดม
สมอง  ออกแบบกรอบแนวทางการ
ทำงาน  กำหนดกิจกรรมในโครงการ 

 
ต.ค  2561-

2564 

 
ผ.อ  และ คณะครู 

 

2 เขียนโครงการ  นำเสนอต่อ 
ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ 

ม.ค  2561-
2564 

  
 

นางยอดขวัญ ทองเล่ม  

3         แต่งตั้งคณะทำงาน   ม.ค  2561-
2564 

  

ผ.อ  และ คณะครูทุกคน  

4         ประสานการทำงาน  กับบุคคล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 

ม.ค  2561-
2564 

 

นางยอดขวัญ  ทองเล่ม  

5        เตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์  เช่น  จัดซื้อ / จัดหา 

ม.ค  2561-
2564 

  

นางยอดขวัญ  ทองเล่ม  

6       ดำเนินงานตามโครงการตลอดปี
การศึกษา ดังนี้ 
6.1 จัดทำแบบสำรวจข้อมูลนักเรียน 
6.2 บันทึกผลการศึกษาวิเคราะห์ 
ผู้เรียนรายบุคคล 

 
ม.ค–ก.ย. ๒๕๖1-
2564    
 

 
นางยอดขวัญ  ทองเล่ม 

และ 
คณะครูทุกคน 

 

 



6.3 บันทึกข้อมูลแบบสำรวจ/สอบถาม  
6.4 บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
6.5 บันทึกน้ำหนัก /ส่วนสูง 
 สมุดสุขภาพนักเรียน 

 
 
 

7       ประเมินผลโครงการ   ก.ย  2561-
2564 

นางยอดขวัญ  ทองเล่ม  

8        สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  

ก.ย  2561-
2564 

นางยอดขวัญ  ทองเล่ม  

๕. แผนการปฏิบัติงาน 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1         ประสานการทำงาน  กับบุคคล 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 
 

ม.ค 2561-2564   
 

ม.ค.2561-2564 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

ก.ย 2561-2564 
 

 
นางยอดขวัญ ทองเล่ม 

 

 

2        เตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์  เช่น  จัดซื้อ / จัดหา 

นางยอดขวัญ ทองเล่ม 
 

3 ปฎิบัติตามแผน  
 
นางยอดขวัญ  ทองเล่ม 
 

4       ประเมินผลโครงการ   นางยอดขวัญ  ทองเล่ม 
5 
 

      สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  

นางยอดขวัญ  ทองเล่ม 

 
๕. งบประมาณและทรัพยากร   
      ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 คำชี้แจง/รายการ การ จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ที ่ ใช้งบประมาณและ บุคลากร ดำเนินการ ลงทุน รวม 
 ทรัพยากร ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณ

ฑ์ 
ที่ดินฯ  

๑ 
๒ 
2 

 ค่าวิทยากร 
อาหาร/อาหารว่าง 
วัสดุ – อุปกรณ์ การ
ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 
  

 ๕,๐00   
๘,๐๐๐ 

 
 

 ๒,๐๐๐ 
 
 

   ๕,๐๐๐  
๘,๐๐๐    
๒,000 

       รวม  ๑5,๐๐๐     



๖. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1.   จำนวนนักเรียนร้อยละ 100      
ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
 
2.  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ 
    ตรง ตาม สภาพปัญหา 
 
3. นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  มี 
   สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง 
 
5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 -  ตรวจสอบวิเคราะห์
ผู้เรียน รายบุคคล    
 
 - สังเกต / สอบถาม  / 
สัมภาษณ์ 
 
 -  สังเกต  / สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
 
 -  สังเกต  / สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 
 -  สังเกต  / สอบถาม / 
สัมภาษณ์ 

- บันทึกข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน  
   รายบุคคล 
 - แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 -  แบบสำรวจความสนใจ 
 -  แบบวิเคราะห์ความต้องการ  
 - แบบสังเกต/แบบสอบถาม         
 - แบบบันทึกการให้ 
ความช่วยเหลือนักเรียน 

คณะครู 
 
 
 
 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ครู บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         2. ครู บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี 
         3. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
        4. ครูได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพ่ือให้การดูแลทางบ้าน โรงเรียนและชุมชน 
              เชื่อมประสานกัน  
       5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครู ผู้ปกครอง ชุมชน  
              และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

7. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

โครงการสารวัตรน้อย     
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

๑.  หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์สังคมปัจจุบัน มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย ได้แก่อุบัติเหตุ   เด็กติดโทรศัพท์ เด็กติด

เพ่ือน  เด็กติดเกม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของเด็ก 
สื่อออนไลน์ รวมทั้งสื่อยั่วยุต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้นสารวัตรน้อยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีจิตอาสา 
ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความสมัครใจ โดยการตรวจตรา ค้นหาจุดเสี่ยง หรือ
จุดที่อาจเป็นอันตรายในโรงเรียน เพ่ือป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นภายในโรงเรียน ตลอดจนการสอดส่องดูแล
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพ่ือนนักเรียน เพ่ือช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อตัวนักเรียนและสังคม 
นวัตกรรมนี้จะช่วยสร้างให้นักเรียนมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   และเสียสละเวลาส่วนตัว ในการ
ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียน ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ฝึกฝนการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม สร้างเสริมระเบียบวินัยให้กับตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน 



    ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ จึงได้จัดทำโครงการสารวัตรน้อย ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกับคณะครู และนักเรียนที่มีจิตอาสา   
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือตรวจตราค้นหาจุดเสี่ยง หรือจุดที่อาจเป็นอันตรายภายในโรงเรียน และต่อยอดไปใช้ทีบ้าน
หรือชุมชนของตนเองได้ 

 ๒.๒ เพ่ือสอดส่องดูและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพ่ือนนักเรียนเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมต่อตัวนักเรียนและสังคม 

 ๒.๓ เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 ๒.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

๓.เป้าหมาย 
 ๑. เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่สารวัตรน้อย การมีจิตอาสา และคัดเลือก
นักเรียนที่มีจิตอาสาร่วมเป็นสารวัตรน้อยจำนวน ๒๐ คน และขยายผลเพิ่มจำนวนปีละ ๒๐ คน 
๒. เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ลดพฤติกรรมที่ไม่
 เหมาะสมของเพ่ือนนักเรียนเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่อตัวนักเรียนและสังคม 
  ๔. ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
 
ที ่

งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางในการจัดโครงการ และวางแผน
การดำเนินการจัดโครงการ  

พฤษภาคม  
 
 
 

นางสาวชนาธิป 
อินทร์ใจ 

และ 
คณะคร ู

 

๒ เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ 

พฤษภาคม 

๓ - ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสารวัตรน้อยให้นักเรียน 
- รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสา 
-  ฝึกอบรมอาสาสมัครสารวัตรน้อย 
- แต่งตั้งสารวัตรน้อยประจำโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ - 
ลงมือปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานโดยเริ่มจากจุดเล็ก
คือ ห้องเรียน ไปหาจุดใหญ่คือโรงเรียน บ้านและชุมชน 
 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 

๔ สรุปผลและประเมินโครงการ  กันยายน 
 

 
 
 
 



๕.  แผนการปฏิบัติงาน / กิจกรรม     

ที ่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา  ๒๕61-2564 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.  
๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางในการจัดโครงการ 
และวางแผนการดำเนินการจัดโครงการ 

     
 

นางสาวชนาธิป 
อินทร์ใจ 

และ 
คณะครู ๒ เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

โครงการและงบประมาณ 
    

๓ - ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสารวัตรน้อยให้นักเรียน 
- รับสมัครนักเรียนที่มีจิตอาสา 
-  ฝึกอบรมอาสาสมัครสารวัตรน้อย 
- แต่งตั้งสารวัตรน้อยประจำโรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ ๑ - ลงมือปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน
โดยเริ่มจากจุดเล็กคือ ห้องเรียน ไปหาจุดใหญ่คือ
โรงเรียน บ้านชุมชน 

 
 
 
 

   

๔ สรุปผลและประเมินโครงการ      
๖. งบประมาณและทรัพยากรที่ใช้   

ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน ๕,๐๐๐  บาท 
 ๑. ค่าเอกสารและจัดทำป้ายให้ความรู้    ๓,๐๐๐ บาท 
 ๒. ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน คนละ 25 บาท   ๒,๐๐๐ บาท  
   รวม        ๕,๐๐๐ บาท 
๗. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

คณะครู นักเรียน  ได้
ร่วมการทำงาน 
สามารถลดปัญหาและ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้  

- การสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

  - แบบสอบถาม  
 

นางสาวชนาธิป 
อินทร์ใจ 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๘.๑ ค้นพบจุดเสี่ยง หรือจุดที่อาจเป็นอันตรายภายในโรงเรียน และต่อยอดไปใช้ทีบ้านหรือชุมชนของ
ตนเอง 

  ๘.๒ นักเรียนได้ช่วยดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพ่ือนนักเรียนป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมต่อตัวนักเรียนและสังคม 

 ๘.๓ นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 ๘.๔ นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 ๘.๕ นักเรียนได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 



โครงการอาสาปันสุขน้อย(อปส.น้อย) 
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

๑. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้เรียนเพ่ือ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561-2564” เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีกิจกรรมจิตอาสา
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้   ดังนั้นทางโรงเรียนมี
การบูรณาการการจัดการเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเหมาะสมทั้งได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในกลุ่มนักเรียนที่สนใจ จัดทำโครงการ
อาสาปันสุขน้อย(อปส.น้อย)ข้ึนร่วมกับชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
จิตอาสากลุ่มต่างๆของตำบลอุโมงค์ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพ่ือรวมตัวกันทำงานด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล สังคม ชุมชน จากวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลอุโมงค์ ที่กำหนดคือ “อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคี
มีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา” กล่าวโดยสรุปถึงความหมายของวิสัยทัศน์ ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่
ตำบลอุโมงค์  ทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส พร้อมเปิดโอกาสให้กลุ่ม/ชมรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการในการจัดทำกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงาน
เป็นทีม และทำกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการเป็นจิตอาสา   ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการ
ดำเนินชีวิตและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองในอนาคตเผยแพร่ความรู้ที่
ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และมีความสามัคคีในหมู่คณะซึ่ง
ทักษะดังกล่าวมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตในอนาคต 

  ทางโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานกิจกรรมโครงการดังกล่าว จึง
ได้จัดทำโครงการอาสาปันสุขน้อย(อปส.น้อย) ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการเสียสละเพ่ือสังคม 
๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
๕. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ำใจและจิตสาธารณะ 
๖. เพื่อสร้างความสามัคคีกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
๗. เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ โรงเรียน สังคม 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ     
  บุคลากรรับผิดชอบโครงการและนักเรียน  7 – ๑๒ ปี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ระดับชั้น
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖จำนวน ๒๐คน 
      ๓.๒  เชิงคุณภาพ     
 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑  เป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ
กลุ่มจิตอาสามีทักษะการปฏิบัติงาน ทั้ง  ๔ ด้าน คือ 



            ด้านที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพ 
    ด้านที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
    ด้านที่ ๓ การพัฒนาและนำใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหา 

  ด้านที่ ๔ การพัฒนากฎกติการะเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรม              
เสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น 

  ๔. สถานที่การดำเนินงาน 
 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ 
 
๔. ชั้นตอนการดำเนินงาน/กจิกรรม/เวลา 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ประชุมครูปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วางแผนการดำเนินงานชี้แจง
โครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม ๒๕๖1-
2564 

 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดร  

๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน ๒๕๖1-
2564 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดร  

๓ ประชุมกรรมการเพ่ือแต่งตั้งและ
รับผิดชอบ 

 คณะครู  

๔ กำหนดกิจกรรมและดำเนินการ
โครงการ  

สิงหาคม-กันยายน 
๒๕๖1-2564 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดร  

๕ ติดตามผลการดำเนินงาน กันยายน ๒๕๖1-
2564 

 คณะครู  

๖ สรุปประเมินและรายงานผล กันยายน  ๒๕๖1-
2564 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดร  

๕. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ - อบรมแนวทางความรู้จิตอาสา

เบื้องต้นพัฒนาศักยภาพแก่อาสาปัน
สุขน้อย เพื่อใช้ในการปันสุขด้าน
ต่างๆตามกรอบแนวทางการ
ดำเนินงาน 5 ด้าน คือ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การดู
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน  การดูแล
สิ่งแวดล้อมนอกบ้าน การดูแล
อนามัยส่วนบุคคล และการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล 

คร–ูกลุ่มนักเรียน
ชั้นป.๔- ป.๖ 

ทุกคน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดรและ
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและครู
อนามัยโรงเรียน 



๒. ลงพื้นที่ร่วมกับชมรมอาสาปันสุข
ตำบลอุโมงค์ เพ่ือร่วมกันดูแลผู้ป่วย 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่บ้าน โดยมี
เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกให้ได้รับการออก
ตรวจเยี่ยม อาทิเช่น ขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู ถูกทอดทิ้ง มีฐานะยากจน มี
โรคประจำตัว เป็นต้น ครั้งละ 4 
หมู่บ้านๆละ5ราย จนครบทั้ง11 
หมู่บ้าน 

- กลุ่มนักเรียน
ชั้นป.๔- ป.๖ 

ทุกคน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดรและ
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและครู
อนามัยโรงเรียน 

๔ จัดทำบันทึกเพ่ือรายงานผลการลง
พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

คร–ูกลุ่มนักเรียน
ชั้นป.๔- ป.๖ 

ทุกคน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ครูประจำชั้นทุกคน 

๕ สรุปและประเมินผลกิจกรรม คร–ูกลุ่มนักเรียน
ชั้นป.๔- ป.๖ 

ทุกคน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสาวกุลวดี  ศรีจันทร์ดรและ
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและครู
อนามัยโรงเรียน 

๖. งบประมาณและทรัพยากร 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มี

รายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรดังแนบท้ายมาพร้อมนี้ 
๗. การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 
๑. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานด้านคุณลักษณะที่ดีขึ้น 
มีน้ำใจ เสียสละต่อส่วนรวม 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 

คณะครู 

๒. นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
และนักเรียนมีความสามัคคีกัน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

- แบบสำรวจ - แบบสำรวจรายการ 
- แบบบันทึก 

คณะครู 

๓. นักเรียนนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึก 

คณะครู 

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.นักเรียนที่ร่วมโครงการ มีคุณลักษณะที่ดีข้ึน มีน้ำใจ เสียสละต่อส่วนรวม 
 ๒. นักเรียนมีความสามัคคีกัน สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
 ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 



โครงการฝึกอบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลอุโมงค์  
“วัยใสใส่ใจทำดี” 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน อาทิ การใช้ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ ๑๐     
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา โดยอายุเฉลี่ยของเด็กที่ใช้ความรุนแรงและกระทำผิดทาง
กฎหมายมีอายุน้อยลง และพบมากในช่วงอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ๒๕๕๒) 
นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มปัญหาการคลอดบุตรของสตรีวัยเยาว์มีการเปลี่ยนแปลงสูงอย่างรวดเร็วเกือบทุก
จังหวัด จากการรายงานของยูนิเซฟ พบว่า สถิติแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ของไทย มีจำนวนสูงถึง ๑๕๐,๐๐๐ คน 
ถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย ทั้งนี้สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตราย และที่สำคัญพบว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองมีช่องว่างในการเลี้ยงดูเด็ก คือ ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ขาด
ทักษะในการเลี้ยงลูก ทำให้เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข สิ่งมอมเมาที่ให้ความสุขเพียงชั่วคราว  

สำหรับในด้านจริยธรรม คุณธรรม พบว่าเด็กและเยาวชนไทยยังมีจุดอ่อนด้อยหลายประการ ที่สำคัญ
คือการพูดความจริง และความซื่อสัตย์ ขาดหลักยึดเหนี่ยวที่พ่ึงทางใจ รวมทั้งยังไม่ให้ความสำคัญกับการ
บำเพ็ญประโยชน์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน (การสำรวจต้นทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทย สำนักงาน สสส. ๒๕๕๒) 

ดังนั้น การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ จึงจำเป็นต้องส่งเสริม 
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ด้วยการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และครอบคลุมใน ๖ มิติคือ ศีลธรรม การดำรงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพและ
นันทนาการ รวมทั้งต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบคู่ขนานไปพร้อมกับครอบครัว เพ่ือนบ้าน และชุมชน ด้วย
การสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นกำลังที่
เข้มแข็งมีคุณภาพ เพ่ือจะสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต  

 เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
ตามหลักการดังกล่าว จึงได้จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ “วัย
ใสใส่ใจทำดี”  

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน อย่างครบรอบด้าน ๖ มิติ 
          ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก อายุระหว่าง ๙ – 15 ปี และเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี รวมจำนวน ๑๐๐ คน 
งบประมาณ  200,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
วิธีการดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ พร้อมประสานหน่วยงานในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินโครงการร่วมกัน  
 ๒) แต่งตั้งคณะทำงานระดับพื้นท่ีโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 
 ๓) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านวิทยุกระเสียงของเทศบาลและชุมชน พร้อมทั้งในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 



 ๔) เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
 ๕) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานเด็ก ต่อเนื่อง ๖ สัปดาห์  
 ๖) ติดตาม/ประเมินผลเด็ก และครอบครัว 
 ๗) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู เด็ก และครอบครัว 
 ๘) จัดประชุมถอดบทเรียน 

๙) สรุปผลการประเมิน และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
แผนการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

งบประมาณ 
พ.ค. มิ.ย. 

มิ.ย. – ก.ค. 
ก.ค. ส.ค. 

ส.๑ ส.๒ ส.๓ ส.๔ ส.๕ ส.๖ 
๑ จัดทำแผนปฏบิัติการโครงการ ✓            

๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ✓            

๓ - ประสานพื้นที่ วัด โรงเรียน ผู้นำหมู่บ้าน 
ครอบครัว ฯลฯ 
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
- เตรียมเอกสาร แผ่นพับ ใบสมัคร คู่มอื 
ฯลฯ 
-  รับสมัคร  

 
 
✓ 

 

 

         

๔ ประชุมเชิงปฏบิัติการคณะทำงาน(ในพ้ืนที่) 
เช่น การสร้างความเข้าใจ การเตรียมงาน 
ประเมินผล 

 
✓ 

  ✓   ✓  ✓ 
  

 

๕ เปิ ด โครงการ/ป ระชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร / 
ฝึกอบรมและถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวัน และ open house  

  
 

 
✓ 

       
 

๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการกระตุ้นติดตามกิจวัตร
ประจำวัน ประจำสัปดาห์ โดย ทีมเครือข่าย 

(TN) 
- เยี่ยมเด็กและครอบครัว Open 
House 
- ประชุมกลุ่มเด็ก  

    
 
✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

 

๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานรากคุณภาพ
เด็กและเยาวชน ตำบล/ชุมชน 

    
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

   

๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
- กิจกรรมจัดประชุมถอดบทเรียน 

         

✓   

๙ สรุปผลการประเมิน และสรุปรายงาน
โครงการ 

         
 ✓  

 รวมเป็นเงิน (สองแสนบาทถ้วน) 100,๐๐๐ 

 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) เด็กและเยาวชนร้อยละ ๖๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติกิจกรรม        

คือเด็กและเยาวชนมีจิตในสงบ มีสมาธิ เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรู้ทางวิชาการเพ่ิมเติม            
คิดวิเคราะห์เหตุผลได้ มีกิริยา วาจาสุภาพ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคม
ได้ รู้จักการออมเงิน มีโอกาสเรียนรู้งานอาชีพต่าง ๆ และเด็กมีความสุข จิตใจแจ่มใส เบิกบาน 
          ๒) เครือข่าย แกนนำชุมชน (ครู อาจารย์ ผู้นำศาสนา ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำบลอุโมงค์ องค์กรเครือข่ายภาคเอกชน) มีบทบาทและร่วมรับผิดชอบการพัฒนาเด็ก ซึ่งจะเป็นฐานของ
สังคม และทำให้เกิดความยั่งยืน 

โครงการ “หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ” 
หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ของปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยใน
ปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนไม่ค่อยมีโอกาส
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาจึงทำให้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการนำมาเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งในสังคมยังมีสิ่งยั่วยุ
มากมาย ทำให้ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนานั้นน้อยลง ครอบครัว ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการนำพาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕9 นี้ เทศบาลตำบลอุโมงค์
ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนในพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็นศาสนาประจำชาติ และมีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จึงได้จัดทำ
โครงการ “หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ” เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ได้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธ
ที่ดี ทั้งชุมชน วัด และสถาบันครอบครัวจึงต้องหันมาใส่ใจบุตรหลานและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยการ
ส่งเสริมให้ศาสนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี โดยเด็กและ
เยาวชนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสามารถ
สอดแทรกหลักธรรม ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตน เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาต่อไป 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวันเฉลิม          
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 

๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การประพฤติ ปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
๖. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน วัด องค์กรชุมชนตลอดจนภาคประชาชนทุก

ระดับ 
เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ตระหนักถึงความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  



เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และวิทยากร
จำนวน 150คน                     
วิธีการดำเนินงาน 

๑. ประชุมวางแผน 
๒. จัดทำโครงการขออนุมัติดำเนินการ 
๓. กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ การตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมกลุ่ม 
๔. ประสานงานเจ้าอาวาสวัดและโรงเรียนในการจัดเตรียมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการให้ประชาชนทราบ 
๖. จัดเตรียมสถานที่ 
๗. ดำเนินงานตามโครงการ 
๘. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เยาวชน/นักเรียน ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลอุโมงค์จำนวน 250 คน 
วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอุโมงค์ และกองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
งบประมาณ 
 จากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๕9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ จำนวน ๓๐,๐๐๐ .- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในโอกาสวันเข้าพรรษา 
๒. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
๓. เยาวชนในเขตเทศบาลได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๔. เกิดการสร้างสุขภาวะในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน และครอบครัวในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
  

โครงการ “พาน้องเข้าวัด  ปฏิบัติธรรม  ชำระจิตใจ”   
หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวัตถุ
มากกว่าด้านจิตใจ  ทำให้การเข้าถึงศาสนาน้อยลงกว่าในอดีต  ประชากรไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ที่มี
วัดเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งในอดีตวัดเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจ  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและอ่ืนๆ  
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี  แต่ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนไม่
ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้  และศึกษาธรรมะอย่างถ่องแท้ ทำให้ขาดความเข้าใจหลักการของศาสนาอย่างแท้จริง  
ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นโดยขาดที่พ่ึงและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาวัยรุ่นมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติดและปัญหาทางเพศ 



  เทศบาลตำบลอุโมงค์  เห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นแนว
การปฏิบัติตนตามแนวพุทธศาสนา จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการพาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจขึ้น
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนในเขตตำบลอุโมงค์ได้มีโอกาสศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดในจังหวัดลำพูน ที่มี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน พร้อมศึกษาหลักธรรมและแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ด้วย
การนำแนวทางการปฏิบัติตนโดยใช้ธรรมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวกลับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน
และการดำเนินชีวิตรวมทั้งประพฤติตนเป็นคนดีและสืบสานสิ่งที่ดีงามนี้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนา 
  ๒. เพื่ออบรมยุวชน กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ 
               ที่ดีตามแนวทางของพุทธศาสนา รวมทั้งมีกริยา มารยาท และจิตใจที่ดีงาม 
  ๓. เพื่อพัฒนาจิตใจของยุวชนตำบลอุโมงค์ 
  ๔. เพื่อสร้างพลังกลุ่มยุวชนตำบลอุโมงค์ 
  ๕. เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มยุวชนตำบลอุโมงค์ 
  ๖. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆ ด้วยประสบการณ์จริง 
เป้าหมาย 
 ๑. เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่๕  โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 129 คน 

ครูและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์  จำนวน 16 คน 
  รวม  145 คน 

๒. เชิงคุณภาพ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจรรม มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมอันดีงามและได้เรียนรู้จาก 

ประสบการณ์ตรง 
สถานที่ดำเนินการ 
  -    วัดแม่สารป่าขาม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

- วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน         
- วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔       

วิธีการดำเนินการ 
๑. วางแผนดำเนินการ กำหนดรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 

-  อบรมให้ความรู้ 
-  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการนำชมวัดต่าง ๆ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา  
   รับฟังคำบรรยายจากวิทยากร 

๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ประสานงานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
๔. ดำเนินโครงการ 
๕. ประเมินติดตามผลและรายงาน 

 



งบประมาณ 
  จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องเข้าวัด  ปฏิบัติธรรม  ชำระจิตใจ  ตั้งไว้  
๒๕,๐๐๐.- บาท(สองหมื่น-ห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

-    กองการศึกษา  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 
- หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอุโมงค์ 

การติดตาม/ประเมินผล 
แบบสอบถาม สังเกต สรุปผลการดำเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. กลุ่มยุวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนา 
 ๒. ยุวชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดีตามแนวทาง 
     ของพุทธศาสนา  รวมทั้งมีกริยา มารยาทและจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. เกิดความสามัคคีรวมพลังในกลุ่มยุวชนตำบลอุโมงค์ 
 4. กลุ่มยุวชนได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดต่างๆ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 5. กลุ่มยุวชนตำบลอุโมงค์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจำวันได้ 

 
โครงการธนาคารความดี  

เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและคำสอนของทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มุ่งหวังที่จะ
ให้คนทุกคนเป็นคนดีโดยการช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และวัฒนธรรมประเพณีทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตชีวิตประจำวันห่างไกลจากศาสนา 
โอกาสในการสร้างความดีมีน้อยลงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน เทศบาลตำบล
อุโมงค์ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในตำบลให้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างสมความดี ตระหนักถึงบาป บุญ คุณ โทษ มีความ
กล้าและไม่ย่อท้อที่จะทำความดี  จึงได้จัดทำโครงการธนาคารความดีปีที่ 4ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1.ส่งเสริมการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
 2.เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลอุโมงค์ได้ดำเนินชีวิตตามหลักของศีลธรรมใน
พระพุทธศาสนา สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี 
 3.เพ่ือสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม  
 4.เพ่ือยกย่อง เชิดชูคนดี สร้างกระบวนการเรียนรู้คุณค่าของการทำดี และมั่นใจในการทำดี ไม่ 
ย่อท้อกับการทำดี ขอคืนพ้ืนที่คนดี และสิ่งดีดี สู่สังคม 
วิธีดำเนินการ 
 1.วางแผนการดำเนินงาน 



 2.กำหนดกิจกรรมและรูปแบบในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  - จัดประชุม อบรมสมาชิกธนาคารความดี  
  - จัดกิจกรรมวันธนาคารความดี ณ วัดศรีดอนทอง หมู่ที่ 3 
  - ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกใหม่ รับฝาก-ถอนความดี 
  - สมาชิกฝาก-ถอนความดี ได้ที่ธนาคารสาขาทุกแห่ง 
 3. จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
 4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. ประชุมชี้แจง/มอบหมายงาน 
 6. ดำเนินการตามโครงการ 
 7. ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ   
 1.เพ่ิมสมาชิกใหม่ในกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลอุโมงค์ท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างน้อย 
๑๐๐ - ๒๐๐ คน  
 2.  จัดกิจกรรมวันธนาคารความดี(รวมพลังสร้างความดี) ปีละ ๑ ครั้ง    
  ด้านคุณภาพ 
 1.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความเสียสละและรู้รักสามัคคีร่วม
สร้างสรรค์จรรโลงสังคมอุโมงค์สู่สังคมแห่งคุณธรรม 
 ๒.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำ ความดีได้รับประสบการณ์จริง 
    ในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  
ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
 
สถานที่ดำเนินการ 
  - กิจกรรมรับสมัครสมาชิก ฝาก-ถอน ณ ธนาคารความดีทุกสาขา 
  - กิจกรรมวันธนาคารความดี ณ วัดศรีดอนทอง หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 
  จากแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดีจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐-บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน)    (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ประชาชนในตำบลอุโมงค์เกิดจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามหลักของศีลธรรมในพระพุทธศาสนา  
 2.เกิดสังคมแห่งความสุขและมีความเข้มแข็ง 
 3.คนทำความดีได้รับการยกย่อง เชิดชู เกิดความมั่นใจในการทำดี ไม่ย่อท้อกับการทำดี  

 
 



โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

หลักการและเหตุผล 

  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการดำรงชีวิต
และความสัมพันธ์ของผู้คนในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีการแปรเปลี่ยนเป็นสังคมที่มีโลกส่วนตัว
สูงขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง เด็กและเยาวชนหันมาให้ความสำคัญการการเสพติดเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง ทำให้ถูกชักจูง หลอกลวงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย 
ขาดสติยั้งคิด ปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่สภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จิตใจของประชาชนในเปลี่ยนแปลงไปมาก    จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   มีความ
เจริญก้าวหน้า  ในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมการเมือง  ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้นในขณะเดียวกัน
ความเสื่อมทางจิตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่น่าวิตก   ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ  ที่ เกิดขึ้นอย่างอยู่ เป็น
ประจำ  เช่น  ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณี  ติดยาเสพติด  มีจิตใจที่โหดร้าย  มีความเห็นแก่
ตัว  โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ขาดศีลธรรม  จรรยาอันดีงามต่อผู้พบเห็น  นั้นก็เพราะในปัจจุบัน
คนเราขาดหลักธรรมที่จะนำไปดำเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาจิตให้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  สมตาม
คำขวัญที่ว่า  ความรู้คูคุ่ณธรรม 

            เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรด้านบุคคลให้แก่เยาวชน
ของชาติ ได้มีทั กษะมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา   นำไปสู่ การพัฒนา
สังคม  เศรษฐกิจ  และจิตใจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคต  จึงได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  ในช่วงระยะการปิดภาคเรียน 
จุดประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

         ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เข้าใจถึงหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการฝึกอบรม 
         ๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในกระบวนการคิด ,วิเคราะห์,สังเคราะห์และสามารถต่อยอดองค์
ความรู้ กลับไปเผยแพร่ได ้
         ๔. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการล้อมรั้วต้านภัยยาเสพติด 
         ๕. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ “อยู่ดี มีสุข” โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวปฏิบัติ
ของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
วิธีดำเนินการ 

๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์  
๒. กำหนดกิจกรรมและรูปแบบในการดำเนินงาน มีรูปแบบกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติธรรม 



กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมที่ 3 การเทศน์ 
กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการ 

๓. ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. ดำเนินการตามโครงการ 
๕. ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ   
 1.พระภิกษุ สามเณร จำนวน 5 รูป 
 2.บรรพชาสามเณร จำนวน 20 รูป 
 3.บวชศีลจาริณ ี จำนวน  20 รูป 
  ด้านคุณภาพ 
 เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้หลักธรรมตามแนวทางของพุทธศาสนาและร่วมกัน
จรรโลงศาสนาและมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม เกิดแรงศรัทธาต่อพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง   
ที่ด ี
ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
สถานที่ดำเนินการ 
  วัดสุวรรณาราม(ป่าลาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
งบประมาณ 
  จากแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการ “อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน” จำนวนเงิน 
๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         ๒. เด็ก  เยาวชนและประชาชน ได้ รับความรู้และมีความ เข้าใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการฝึกอบรม 
         ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการคิด,วิเคราะห์,สังเคราะห์
และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ กลับไปเผยแพร่ได ้
         ๔. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการล้อมรั้วต้านภัยยาเสพติด 

 
โครงการ พาน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ 

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง  จงัหวัดลำพูน  
๑. หลักการและเหตุผล 



    เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน  บุคคลตั้งแต่เด็ก เยาวชน นักศึกษา  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ทั้ง
ระดับครอบครัว  ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย  ต่างใช้ชีวิตโดยความประมาท  ไม่ได้ยึด
หลักธรรมทางศาสนา  ทั้งที่เราทุกคนสามารถที่จะนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้  ดังตัวอย่างจากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าต้นคดปลายตรงยังใช้ได้   “คนที่
ประมาทในเบื้องแรกแต่ภายหลังไม่ประมาท  ยังจะทำให้โลกสว่างไสวได้  ดังพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอก
แล้ว”  ซึ่งหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  สามารถนำมาใช้ในการดำรงตนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้า
มารุมเร้าภายในจิตใจ  อีกทั้งผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  แม้กระทั่งการรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตก  หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  และที่สำคัญที่สุดคือ  ความ
เป็นปัจเจกบุคคลในสังคมสูงขึ้น  ผู้คนเห็นแก่ตัว  เอารัดเอาเปรียบ  เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียว   
 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ เป็นสถานศึกษาที่สามารถสนับสนุน   ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  จึงได้จัดทำโครงการพาน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรมในวันพระและวันสำคัญทาง
ศาสนา  เพ่ือช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ  พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน   รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก   เยาวชน  และประชาชนได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของวัด  เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด  การฟังพระธรรมเทศนา  รวมถึงร่วมกันทำนุบำรุงพุทธ
ศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้ ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันพระและวันสำคัญทาง 
              ศาสนา  
 2  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในชุมชน  ในการทำนุบำรุงศาสนา 
 3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ความสำคัญของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนา 
              คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 
 4  เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
 5  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม   
                จริยธรรม 
๓. เป้าหมาย 
  ๑ เชิงปริมาณ 
  ๑. คณะครู นักเรียน ทุกคน ได้รับรู้และรับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรม  

๒ เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน สามารถถ่ายทอดความรู้และนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๔. ชั้นตอนการดำเนินงาน/กจิกรรม/เวลา 
ที ่ งาน/กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ เสนอโครงการ  มกราคม     

๒๕๖1-2564 
น.ส.สชุาดา ไชยศรี    

๒ ประชุมครู ชี้แจงโครงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กุมภาพันธ์  
๒๕๖1-2564  

น.ส.สชุาดา ไชยศรี      



๓ กำหนดกิจกรรมและดำเนินการโครงการ     มี.ค.-ก.ย.  
๒๕๖1-2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี    

๔ ติดตามผลการดำเนินงาน กันยายน  
๒๕๖1-2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี    

๕ สรุปประเมินและรายงานผล กันยายน   
๒๕๖1-2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี    

 
๕. แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑    จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ใน

โอกาสวันสำคัญต่าง ๆ 
 คณะครูนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ ๑ ทุกคน 

ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖1-
2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
และคณะครู  

๒.  เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรม
ประเพณี เช่นแห่เทียนเข้าพรรษา 
สรงน้ำพระวันสงกรานต์  

  คณะครูนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ ๑ ทุกคน 

ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖1-
2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
และคณะครู 

๔   เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันพระ
ในช่วงเข้าพรรษา 

 คณะครูนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ ๑ ทุกคน 

ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖1-
2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
และคณะครู 

๕   พานักเรียนไปไหว้พระวัดต่าง ๆ 
ในตำบลอุโมงค์และวัดสำคัญใน
จังหวัดลำพูน 

 คณะครูนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
อุโมงค์ ๑ ทุกคน 
  

ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖1-
2564 

น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
และคณะครู 

๖. งบประมาณและทรัพยากร 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)        

มีรายละเอียดงบประมาณและทรัพยากรดังนี้ 
 คำชี้แจง/รายการ การ จำแนกตามหมวดรายจ่าย  

ที ่ ใช้งบประมาณและ บุคลากร ดำเนินการ ลงทุน รวม 
 ทรัพยากร ค่าจ้าง ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ ครุภัณ

ฑ์ 
ที่ดินฯ  

๑ 
 
  
๒ 

 วัสดุ – อุปกรณ์ การ
ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
ค่าจ้างเหมารถ 

 
  

 
  
  
๒๕๐๐ 
 

  
 

๒๕๐๐ 
  
 
 

    ๒๕๐๐ 
 
 

๒๕๐๐ 
 
 

       รวม   ๕,๐๐๐ 
 
 



๗. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 

การจดบันทึก 
การสังเกต 

แบบบันทึกข้อมูล น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
 

นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรม การจดบันทึก 
การถามตอบ 

แบบบันทึกข้อมูล น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
 

นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสอบถาม น.ส.สชุาดา ไชยศรี  
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1  ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันพระและวันสำคัญทาง
ศาสนา  
 2  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน  และประชาชนในชุมชน  ในการทำนุบำรุงศาสนา 
 3  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความสำคัญของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการนำหลักธรรมไปพัฒนา 
              คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน  
 ๔  เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ สู่หัวใจที่พอเพียง 
เด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์  

๑.  หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนา
ชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้งยังจะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดู
เด็ก   ที่ดี ย่อมจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ 
เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ให้มี
ความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เพราะเด็กจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในอนาคต
การจัดค่ายเยาวชนถือเป็นอึกวิธีหนึ่งที่จะ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้สามารถเจริญเติบโต และมี
โอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถพัฒนา
ตนเองเป็นคนดีของชุมชน และสังคมต่อไป 

  ดังนั้น เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทางการเรียนรู้สู่หัวใจที่พอเพียง เด็กเยาวชนตำบลอุโมงค์ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ตำบล
อุโมงค์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และครอบคลุมใน 6 มิติ คือ ศีลธรรม การดำรงชีวิต สังคม วิชาการ อาชีพและนันทนาการ  
โดยอาศัยหลักแนวคิด ทักษะความรู้ มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และนำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม  มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
 
 



๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ การเรียนรู้ เด็ก เยาวชน ให้เจริญเติบโต และมีโอกาสในการ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมอย่างครบรอบด้านใน 6 มิติ  
๒. เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง มีพฤติกรรม               

ที่พึงประสงค์ เป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าของสังคม 
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ ยึดมั่นในคุณธรรม  และ

สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนในพ้ืนที่ตำบลอุโมงค์  
๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ตำบลอุโมงค์ นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  เป้าหมาย 
  เด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
อุโมงค์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 15๐ คน 
๔.  ขั้นตอนดำเนินงาน 
    ๔.๑ ขั้นเตรียมการ/วางแผน 
          ๔.๑.๑ จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๔.๑.๒ วางแผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ ติดต่อประสานงานหน่วยงาน(การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดลำพูน สถานีป่าเส้า)เพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไปทัศนะศึกษาด้วยขบวน
รถไฟจากสถานีป่าเส้า จังหวัดลำพูน ถึง สถานีรถไฟลำปาง จังหวัดลำปาง 
  ๔.๑.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ “วัยใสใส่ใจทำดี” โรงเรียน และชุมชน  พร้อมทำแบบสำรวจความ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.๒ ขั้นดำเนินการตามแผน 
  4.2.1 ดำเนินการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือสู่การเรียนรู้ ที่อยู่อย่างพอเพียงควบคู่ คุณธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างครบรอบด้านใน 6 มิต ิ
  ๔.๒.2 ศึกษาและเรียนรู้วิถีการเดินทางด้วยเส้นทางคมนาคมที่เคียงคู่ตำบลอุโมงค์ (เส้นทาง
สายรถไฟ) พร้อมสัมผัสวิถีวัฒนธรรม(การเดินทางโดยรถม้า)ท่ีนำไปสู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  ณ สถานีรถไฟ
ลำปาง จงัหวัดลำปาง  
 ๔.๓ ขั้นประเมินผล 
  ๔.๓.๑ วัดผลจากความสนใจและแบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
  ๔.๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
         ๔.๓.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
๕.  งบประมาณดำเนินการ 
  เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็ก “วัยใสใส่ใจทำดี” ตั้งไว้
จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หน้า 151 
 
 



๖.  สถานที่ดำเนินงาน   
  อาคารมหาวิชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน และ สถานีรถไฟลำปาง 
จังหวัดลำปาง  
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2561 - 2564  
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑.  เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ การเรียนรู้ให้เจริญเติบโต และมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สามารถพัฒนาตนเองเป็น
คนดีของชุมชน และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีความพร้อมอย่างครบรอบด้านใน 6 มิต ิ

  ๙.๒   เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงคเ์ป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณค่าของหมู่บ้านและตำบลอุโมงค์ต่อไป     
  ๙.๓  เด็กและเยาวชนมีทักษะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ ยึดมั่นในคุณธรรม  และสร้าง
เครือข่ายเด็กและเยาวชนแต่ละชุมชนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 



การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ดําเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบสํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุโมงค์  เป็นบุคลากรที่
มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
การทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 



  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตจัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. 25๕๘ 
  6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 
90 %  
   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ตำ่กว่าระดับ 3  
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได 
 

 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
 และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้อง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดลำพูน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์   
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตมีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 
4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้ บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี  แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาลด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้



4. เป้าหมาย/ผลผลิตข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการสํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลอุโมงค์โดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตำบลอุโมงค์ พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบลอุโมงค์เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน 
7. ระยะเวลาดําเนินการช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายนและ กันยายน – ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



จะต้องทํ าตามกฎหมาย ระเบี ยบ  และมีความจํ าเป็ นต่อการบริหารงานของ เทศบาลตำบล              
อุโมงค์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตบุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการกองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาดําเนินการทุกปีงบประมาณ(ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน) 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบกองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 



6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบกองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลอุโมงค์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
ทัง้นี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 



   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบสํานักคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 
ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ 
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ยังบริหารจัดการบริการ
สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 
17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการ
บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการ



ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการใน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดําเนินการทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม



พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้นเทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ เพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก
เทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 
ต่อปี 
5. พื้นที่ดําเนินการพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
  6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ทําการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 



  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล 
จํานวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถตรวจสอบ
ได้ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงมีการนําเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความ
เป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมคีวามเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 



6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
  6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ 
  6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
  6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart 
Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํา
กว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 



  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ     
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบล
อุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการสํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  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 พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ 
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนํา
จุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดกองคลัง กองช่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
 
 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ



คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการส่วนราชการทุกส่วนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 



  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การ
ที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  เสนอคําสั่งเทศบาลตำบลอุโมงค์มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 

 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 



4. เป้าหมาย 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการสํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตมีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 
4 ฉบับ 
 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบาย
ในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว 



สังคมและประเทศชาติเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่
กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมี
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น เทศบาล
จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เป้าหมายจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน 
5. พื้นที่ดําเนินการสํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑๑ชุมชน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบ
โล่ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๒,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปล้ดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 
  10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับด ี- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของ
หลายประเทศที่เจริญแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่
กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมี
คุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น เทศบาลจึง
ได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
  2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 
  3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ 
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมายมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน 11 คน 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ทราบ
ทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังเทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละตําบลภายในเขตเทศบาล 



  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน 1 ครั้ง/ปีโดยเชิญนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์เป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  - มีสตรีที่
เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลตำบล
อุโมงค์จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
วิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 



4. เป้าหมาย/ผลผลิตบุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ6.3 
ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดเทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 



  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย
เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2548  
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่ วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
  1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
 



๖.การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์  เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลตำบลอุโมงค์  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลตำบลอุโมงค์  ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คํา
ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจาก
วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้าง
ข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับ
จากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่าน
มาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
 
 



3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ดําเนินการทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการ 
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์   
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลตำบลอุโมงค์  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
  10.2 เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) 
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญดังนั้น 
เทศบาลตำบลอุโมงค์  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกสํานัก/กอง เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาล
ตำบลอุโมงค์  รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ขึ้น เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอุโมงค์   
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 



  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตำบลอุโมงค์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอุโมงค์            
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง      
อย่างถูกต้อง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตำบลอุโมงค์  จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ว่าปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง
มิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตำบล
อุโมงค์ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 



4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุโมงค์   
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์  ตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 
5 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานนิติกร สํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัดร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที ่
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
เทศบาลตำบลอุโมงค์  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดย
จัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุโมงค์  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลอุโมงค์  โดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ



แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลอุโมงค์   
4. เป้าหมาย/ผลผลิตศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุโมงค์  จํานวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ดําเนินการณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุโมงค์  (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาล
ตำบลอุโมงค์  )  
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบล           
อุโมงค์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุโมงค ์  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุโมงค์” 
2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 



3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตำบลอุโมงค์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุโมงค์ ขึ้น 
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
  2. ระเบียบเทศบาลตำบลอุโมงค์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕จํานวน 1 ชุด 
  3. ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุโมงค์จํานวน 1 ฉบับ 
  4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ดําเนินการภายในเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
  6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูล
ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตำบล
อุโมงค์   
8. งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบสํานักงานปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลอุโมงค์ ณ สํานักงานเทศบาล
ตำบลอุโมงค์   
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์  
ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลตำบลอุโมงค์  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิตผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทน
ชุมชน จํานวน 80 คน)ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 



3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลตำบลอุโมงค์  จึงได้จัดทํา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ดําเนินการพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  - แผนการดําเนินงาน 
  - แผนอัตรากําลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัด กองคลัง  กองช่างเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนภายในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอุโมงค์  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล              
อุโมงค์”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลตำบลอุโมงค์  จึงได้ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ



สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดําเนินการพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์   
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จดัแถลงข่าว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  - รายการ TV  
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู
พ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ



ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอน
ที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมายเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
  4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
  4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
  4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
  4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
  4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
  4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
  4.9 จัดทําของที่ระลึก 
  4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.13 จัดทํา spot  
  4.14 เสียงตามสาย 
  4.15 อ่ืนๆ 
5. พื้นที่ดําเนินการในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดําเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔ 



8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์  เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตำบลอุโมงค์  ได้ดําเนินการจัด
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖๑เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาลตำบลอุโมงค์  ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์  จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ชุมชน ในเขต
เทศบาลตำบลอุโมงค์  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลอุโมงค์   



5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์   
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 
๑๑ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 50,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุโมงค์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลอุโมงค์
จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตำบล
อุโมงค์ 



  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 สํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓–๐๑๙๘๕๘ 
  6.3 ทางเว็บไซต ์
  6.4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมาณดําเนินการ จำนวน -  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 



3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการจัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
7. ระยะเวลาดําเนินการตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน   
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาล
ตำบลอุโมงค์ 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 



  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่  
   1) ไปรษณีย์  
   2) โทรศัพท์  
   3) โทรสาร  
   4) เว็บไซต์  
   5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณดําเนินการ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล
อุโมงค์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่ งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดําเนินการผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 



7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
9. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้
เทศบาลตำบลอุโมงค์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลอุโมงค์โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตำบลอุโมงค์ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์จํานวน ๑๔คน 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์บางตําแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์แทน
กรรมการฯ ที่ ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง ภายในระเบียบกำหนดเพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตำบลอุโมงค ์



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลอุโมงค์เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญ
ในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้จัดทํา
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 
  ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ประจําตําบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน 
  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณจำนวน ๕,๐๐๐บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 



1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการ
ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการ
เรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการ
แก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลัง
สําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมายทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
  5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑– 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการจำนวน 5๐,๐๐๐บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบล
อุโมงค์อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมายตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๑หมู่บ้าน 
5. วิธีการดําเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลตำบล
อุโมงค์อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตำบลอุโมงค์ 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลต่อไปดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราช



กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้
จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลอุโมงค์และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ตำบลอุโมงค์ 
  3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค ์
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
อุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
  6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้ 
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตำบลอุโมงค์ทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 



    3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
    4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตำบลอุโมงค์มอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 

4. เป้าหมายผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 



  6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลอุโมงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักงานปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้เทศบาลตำบลอุโมงค์
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของ เทศบาล
ตำบลอุโมงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 



4. เป้าหมาย/ผลผลิตพนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตำบลอุโมงค์จึง
ได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุก
ปี 
 



3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน



ภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลตำบล
อุโมงคพิ์จารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลอุโมงค์ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
อุโมงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่ เสร็จตาม
กําหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้เทศบาลตำบลอุโมงค์ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 



  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการสํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลอุโมงค์ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์อําเภอหนองกุงศรจีังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. วิธีการดําเนินการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  –มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลอุโมงค ์
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตำบลอุโมงค์จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลตำบลอุโมงค์รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 



  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตำบลอุโมงค์จะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



  ตัวชี้วัดกําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การเทศบาลตำบลอุโมงค์และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อม
ทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตำบลอุโมงค์  
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนนิการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลังเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลอุโมงค์เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. วิธีการดําเนินการ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
9. ตัวช้ีวัดมีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบล
อุโมงค์ทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลอุโมงค์เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมายตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มี
การแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตำบลอุโมงค์ให้ความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับ
ผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 



10. ผลลัพธ์การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความสําคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไข
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความ
เสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้เทศบาลตำบลอุโมงค์เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการ
จ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมายคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน 2๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ผลลัพธ์คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน
หรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึง
จําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลอุโมงค์เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้
ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน รวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงคเ์พ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงคจ์ํานวน ๔คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงคจ์ํานวน ๑๒
คน รวม ๑๖คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
 



 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม 
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานนิติกร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ
นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น 
เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น
มีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 



  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์จํานวน ๑๒คน 
5. พื้นที่ดําเนินการทั้งในเทศบาลตำบลอุโมงค์และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ 
  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๒๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ 
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัดจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลอุโมงค์จํานวน ๑๖ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์จึงได้ดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือ
กําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์จํานวน ๑๒คน 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา เทศบาลตำบล                
อุโมงค์ 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น 



เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน 
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์จํานวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ดําเนินงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
จํานวน ๒คน 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔คน 
   - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน 1 ศูนย์      
รวม 2 คน 
  6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ผลลัพธ์การพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ



สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์
รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้ 
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันในระดับเทศบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ทางแยกหลังตลาดกลางป่าเห็ว 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 



  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์มีภารกิจ
หน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่
คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา         
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลตำบล อุโมงค์
พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต 
  3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ 



4. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล
อุโมงค์ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้ านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ เทศบาลตำบล              
อุโมงค์ 
5. สถานที่ดําเนินการในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลอุโมงค์ 
6. วิธีดําเนินงาน 
  1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
  2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตำบลอุโมงค์ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
  5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลอุโมงค์กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการจำนวน ๕,๐๐๐บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ 


