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คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตภายใต๎ยุทธศาสตร์ ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี ความรู๎ ความเข๎าใจถึงกรอบ
และแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติก ารปูองกันการทุจริต อันจะนาไปสูํการปรับปรุงการดาเนินงานปูองกันการ
ทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด๎วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ๎มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ทางานให๎บังเกิด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท๎องถิ่น และไมํทาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทางานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญในการปูองกันไมํให๎มีการใช๎อานาจหน๎าที่ในการบริหารราชการ
โดยมิชอบได๎อีกทางหนึ่ง
กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎นามาจากคูํมือการ
จัดทาแผนปฏิบัติบัติปูองกันการทุจริต ภายใต๎ยุทธศาสตร์วําด๎วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) สาหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (สานักงานปูองกันการทุจริตภาคการเมือง สานักงาน ป.ป.ช.) และ
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรํ ง ใสในการด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA ประกอบด๎วย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสํงเสริมบทบาทและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร๎างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
คณะผู๎จัดทาหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวง จะเป็นประโยชน์ตํอการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
และมีสํวนชํวยให๎ผู๎บริหารเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงแสดงเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริตอยํางเป็น
รูปธรรมด๎วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กาหนดไว๎ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต๎านทุจริต”
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
18 พฤษภาคม 2560

สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
- หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง)
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
- เปูาหมาย
- ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสาคัญไมํน๎อยไปกวําการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็ นการดับปัญหา
ที่สาเหตุซึ่งหากปลํอยให๎มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร๎างปัญหาความเสียหายแกํสังคมและประเทศชาติ เทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น เพื่อมุํงสูํการเป็น
เทศบาลที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสั งคมมิติใหมํที่ประชาชนไมํเพิกเฉยตํอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได๎รับความรํวมมือจากฝุายการเมือง พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
เทศบาลและประชาชน เพื่ อ ให๎ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด๎ า นความโปรํ ง ใสทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให๎
ประเทศไทยได๎รับการประเมินดัชนีการรับรู๎การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 : ซึ่งการที่ระดับคะแนนสูงขึ้นได๎นั้น การบริหารงานภาครัฐต๎องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและประชาชนต๎องมีพฤติกรรมแตกตํางจากที่เป็นอยูํในปัจจุบัน ไมํใช๎ตาแหนํงหน๎าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได๎กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริต (Corruption Perception Index)
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 7,853 แหํง ซึ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานของรัฐ ภายใต๎
โครงสร๎างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุํงเน๎นการกระจายอานาจ
จากสํวนกลางลงสูํท๎องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการสํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหนํวยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น ถือ เป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งนาไปสูํการพัฒนาทั่วประเทศ หากองค์กรปกครงอสํวนท๎องถิ่นปราศจากการทุจริต
น าเงิ น ทุ ก บาททุ ก สตางค์ ม าพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ของตนเอง พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนอยํ า งแท๎ จ ริ ง
ประเทศชาติก็จะเจริญก๎าวหน๎าทัดเทียมนานาอารยประเทศ การพัฒนาองค์ กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต๎องให๎ความเป็นอิสระแกํองค์กรปกครงสํวนท๎องถิ่นโดยยึดหลักแหํงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท๎องถิ่น และสํ งเสริ มให๎ องค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่นเป็นหนํว ยงานหลั กในการจัดทาบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีสํวนรํวมในการตัดสิ นใจแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สํวนการกากับดูแลองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจะทาได๎เทําที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต๎องเป็นไปเพื่อการคุ๎มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท๎องถิ่น
ทั้งนี้ ต๎องยอมรับวําปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได๎สร๎ างความ
ขมขื่นใจให๎แกํคนทางานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมาเป็นเวลาช๎านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตของคนทางานราชการสํวนท๎องถิ่นบางสํวนให๎เหือดหายไป และหากจะวํากันไปแล๎ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหนํวยงานราชการอื่นได๎เชํนกัน เพียงแตํคนทางานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
มีจานวนมาก และมากกวําคนทางานในหนํวยงานราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได๎สูงที่คนทางานใน

ท๎องถิ่น อาจต๎องถูกครหาในเรื่องการใช๎อานาจหน๎าที่โดยมิชอบมากกวํา แม๎วําโอกาสหรือชํองทางที่คนทางานใน
ท๎องถิ่นจะใช๎อานาจให๎ออกนอกลูํนอกทาง จะมีได๎ไมํมากเทํากับที่คนทางานในหนํวยงานราชการอื่น และมูลคํา
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในท๎องถิ่นได๎กํอให๎เกิดขึ้น ก็อาจเป็นแคํเศษผลธุลีของความเสียหาย ที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
คณะกรรมการ ป.ป.ช จึงได๎เล็งเห็นความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท๎องถิ่น
เป็นอยํางมาก และคาดหวังวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
รํวมมือกันสร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต จึงได๎ให๎สานักงาน ป.ป.ช ดาเนินโครงการสํงเสริมท๎องถิ่นปลอดทุจริต
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ดาเนินการอยํางตํอเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี โดยคัดเลือกองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นดีเดํนด๎านการปูองกันการทุจริต ตั้งแตํปี พ.ศ.2552-2559 มีผลบํงชี้หรือยืนยันให๎เป็นรูปธรรมได๎วํามี
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจานวนไมํน๎อย ได๎ยึดถือหรือมีความมุํงมั่นที่จะบริหารราชการให๎เกิดประโยชน์สุขแกํ
ประชาชนในท๎องถิ่น มีการบริหารให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ให๎ความสาคัญกับการตํอต๎าน
การทุจริตและการมีสํวนรํวมของประชาชน ซึ่งมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎รับรางวัลองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นดีเดํนและที่ดี ต๎านการปูองก๎นการทุจริต จานวน 147 แหํง พร๎อมที่จะเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎นแบบ ด๎านการปูองกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎และขยายผลหรือขยายเครือขํายไปยังองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น ๆ ตํอไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต๎องการ
บํงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูํในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรื อหนํว ยงานเกี่ยวข๎องกับ การกระทาทุจ ริต เพื่อพิจารณาวําการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยูํใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมํ
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการขยายตัวของการทุจริตในระดับท๎องถิ่น ได๎แกํ
การกระจายอานาจสูํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แม๎วําโดยหลักการแล๎วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่ อ ให๎ บ ริ ก ารตํ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองตํอ ความต๎ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น
แตํในทางปฏิบัติทาให๎แนวโน๎มของการทุจริตในท๎องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชํนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด๎านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ๎าง และการเงินการคลัง สํวนใหญํเกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชํองวํางของกฎระเบียบกฎหมาย
4. สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิด จากการขาดควมรู๎ ความเข๎า ใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสํวนตําง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท๎องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น
1. โอกาส แม๎วําในปัจจุบันมีหนํว ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตํพบวํายังคงมีชํองวํางที่ทาให๎เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลําวเกิดขึ้นจากการบังคับใช๎กฎหมาย
ที่ไมํเข๎มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมํรัดกุม และอานาจหน๎าที่โดยเฉพาะข๎าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ทาให๎เกิดการทุจริต

2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับวําสภาวะเศรษฐกิจที่ มุํงเน๎นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให๎คนใน
ปัจจุบันมุํงเน๎นที่การสร๎างความร่ารวย ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให๎เจ๎าหน๎าที่มีแนวโน๎มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ๎อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจ ริตในเชิงนโยบายที่ทาให๎การทุจริ ตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกในการ
ตรวจสอบความโปรํงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้จึงเป็นการยากที่จะเข๎าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลํานี้
4. การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได๎แกํ การจัดซื้อ จัดจ๎าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข๎องเป็นหํวงโซํผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให๎สินบนแกํเจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎
ตนเองได๎รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได๎แกํ การผูกขาดในโครงการ
กํอสร๎างและโครงสร๎างพื้นฐานภาครับ
5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได๎ไมํเพียงพอตํอรายจําย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให๎ข๎าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต๎องการที่จะมีสภาพความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ทาให๎เจ๎าหน๎าที่ต๎อง
แสวงหาชํองทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให๎ตนเองและครอบครัว
6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได๎รับการเน๎นเป็น
พิเศษถือวําเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตํในปัจจุบันพบวํา คนมีความละอายตํอบาปและเกรงกลัวบาปน๎อยลง
และมีความเห็นแกํตัวมากยิ่งขึ้น มองแตํประโยชน์สํวนตนเองเป็นที่ตั้งมากกวําที่จะยึดผลประโยชน์สํวนรํวม
7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันคํานิยมของสังคมได๎เปลี่ยนจากยกยํองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกยํองคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหนํงหน๎าที่การงานสูง ด๎วยเหตุนี้ ผู๎ที่มีคํานิยมที่ผิดเห็น
วําการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซํอ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยํอมจะทาการทุจริต
ฉ๎อราษฏร์บังหลวง โดยไมํมีความละอายตํอบุญและบาป และไมํเกรงกลัวตํอกฎหมายของบ๎านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่ นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น และสํงผลกระทบในวงกว๎าง โดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต๎นๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสํวนในสังคมไทย
ไมํวําจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวําเป็น
องค์กรที่เอื้อตํอการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎขําวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูํเสมอ
ซึ่งได๎สํงผลสะเทือนตํอกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาตํอระบบการปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางยิ่ง สํงผล
ให๎ ภ าพลั กษณ์ของประเทศไทยเรื่ อ งการทุจ ริต คอร์ รัปชั นมี ผ ลในเชิ งลบสอดคล๎ องกับการจั ดอั นดับ ดัช นี ชี้วั ด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช๎ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปรํงใสนานาชาติ (Transparency Intermational – IT) พบวํา ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหวํางปี 2555-2558 อยูํที่ 35-38 คะแนน จากอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และลําสุดพบวําผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได๎ลาดับที่ 101
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท๎อนให๎เห็นวําประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยูํในระดับสูง
แม๎วําในชํวงระยะที่ผํานมา ประเทศไทยได๎แสดงให๎เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไมํวําจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต๎อนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการตํอต๎านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยํ า งยิ่ ง คณะกรรมปู อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต แหํ ง ชาติ ไ ด๎ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ วํ า ด๎ ว ยการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมากล๎ว 3 ฉบับ แตํปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไมํได๎มี แนวโน๎มที่ลดน๎อยถอยลง สาเหตุที่
ทาให๎การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด๎วยปัจจัยทางด๎านพื้นฐานโครงสร๎างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมป์ที่ทาให๎

สังคมไทยยึดติดกับการชํวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูํฐาติพี่น๎อง และพวกพ๎อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยมติดความสบาย ยกยํองคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางสํวนมองวําการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได๎ซึ่งนับได๎วําเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตํอดี ตหรือกลําวได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของคํานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล๎ว ผนวกกับปัจจัยทางด๎านการทางานที่ไมํได๎บูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวนไว๎ด๎วยกัน
จึงสํงผลให๎การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นไมํสามารถทาได๎อยํางเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข๎มแข็ง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
ที่มาของแผน
1. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เป็นแผนที่ได๎รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฎอยูํ
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และที่ได๎พิจารณากาหนดให๎มี เป็นการเพิ่มเติมความเหมาะสมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นามาพิจารณาบรรจุไว๎ในแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด๎านการปูองกันการทุจริต จะต๎องมีเนื้อหาและสาระสาคัญที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์วําด๎วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร๎างสังคมที่
ไมํทนตํอการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริต
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. เพื่อสร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต โดยการเสริมสร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน๎าที่ราชการให๎บังเกิดประโยชน์สุขแกํประชาชนท๎องถิ่น ปราศจากการกํอให๎เกิดข๎อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหํงผลประโยชน์ และแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให๎การบริหารราชการขององค์กรปกครงอสํวนท๎องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร๎างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข๎มแข็ง
4.เป้าหมาย
1. ข๎าราชการฝุ า ยการเมือง ข๎าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท๎องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการให๎บังเกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน
ท๎ อ งถิ่ น ปราศจากการกํ อ ให๎ เ กิ ด ข๎ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แหํ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข๎าราชการ
3. โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ส นั บ สนุ น ให๎ ส าธารณะและภาคประชาชนเข๎า มามี สํ ว นรํ ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขํายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
มีความเข๎มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถํวงดุลการใช๎อานาจอยํางเหมาะสม
5. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคสํวน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข๎าราชการฝุายการเมือง ข๎าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท๎องถิ่นมีจิตสานึกรักท๎องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร๎างคํานิยม และอุดมการณ์ในการตํ อต๎าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช๎ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรํงใส เป็นธรรมและตรวจสอบได๎
3. ภาคประชาชนมีสํวนรํวมตั้งแตํรํวมคิด รํวมทา รํวมตัดสินใจรวมถึงรํวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท๎องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร๎างเครือขํายภาคประชาชนที่มีความเข๎มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขํายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข๎มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคสํวนให๎เป็นองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎นแบบ ด๎านการ
ปูองกันการทุจริต อันจะสํงผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให๎ความรํวมมือกันเป็นเครือขํายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข๎มแข็งอยํางยั่งยืน
6. กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํวําจะเป็นองค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารสํวนตาบล ตํางมีข๎อบัญญัติไว๎อยํางชัดเจน คือให๎บุคคลในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั้งสามประเภท
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่ “ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท๎องถิ่น และเพื่อให๎บุคลากรใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให๎เกิดประโชน์สุขประชาชนในท๎องถิ่น กฎหมายทั้ง
สามฉบับจึงได๎มีบทบัญญัติกาชับให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องดาเนินการตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบ
เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้กาหนดไว๎
- การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในสํวนที่วําด๎วยการบริหารราชการสํ วนท๎องถิ่น เพื่อบรรลุ
เปูาหมายในการทาให๎เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได๎นั้น ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นปฏิบัติ
ราชการแตํละภารกิจต๎องเป็นไปด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปรํงใส มีกลไก
การตรวจสอบการดาเนินการได๎ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากดาเนินตาม
ภารกิจนั้นและกํอให๎เกิดผลกระทบตํอประชาชน
- การมี สํ ว นรํ ว มของประชาชน ประกอบด๎ ว ยการมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา การจั ด ท า
งบประมาณ การจัดซื้อจั ดจ๎าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- การเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่สาคัญและเป็นประโยชน์ตํอประชาชนจะได๎เข๎ามามีสํวนรํวมตรวจสอบ
โดยให๎ความสาคัญกับการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารที่เกี่วกับรายงานผลการดาเนินงานการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่ดังกลําวฯ ยังสอดคล๎องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่
69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
มีความว่า
“ข้อ 1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้”
หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีสํวนจูงใจให๎บุคลากรในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎อานาจหน๎าที่ของตนไป
ในทางที่ไมํชอบ ประกอบด๎วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจ จั ยภายใน เป็ น เรื่ องที่เกี่ยวกับจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด๎ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรม คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท๎องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสานึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกลําวที่มั่นคง ไมํขาดตกบกพรํอง แม๎จะมีโอกาสและมีของมาลํอตาลํอใจมากมายขนาดไหน
ก็ไมํอาจจูงใจ ฉุดดึงให๎คนทางานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หลงใหลใช๎อานาจหน๎าที่ไปหาประโยชน์ให๎ตัวเอง
ในทางตรงข๎าม หากจิตสานึกและความตระหนักที่วํานั้นไมํมั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก
ที่จะกลําวไป จะยิ่งมีสํวนชักนาให๎มีการใช๎อานาจหน๎าที่ไปในทางที่ไมํชอบ ไมํบังควร
2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบตํางๆ ที่จะได๎รับ และโอกาสของความเสี่ยงตํอการทาให๎ถูก
ลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช๎อานาจหน๎าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในสํวนนี้จะเกี่ยวข๎องเฉพาะกับคนที่มีความ
บกพรํ องในเรื่ องจิ ตส านึ ก และความตระหนักเทํานั้ น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญาคาวํ า “โดยทุจริต ”
มีความหมายเดียวกันกับคาวํา “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ” จีงไมํใชํวิสัยของ
คนทางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได๎มาซึ่งประโยชน์สํวนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยอีก
ประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนาให๎คนของรัฐใช๎อานาจหน๎าที่ไปในทางไมํชอบ
การดาเนินการให๎มีการบริหารราชการที่โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ทุกขั้นตอน และคานึงถึงการมีสํวน
รํวมของประชาชน มีจานวน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
เมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 การสร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่ให๎เกิดประโยชน์
สุขแกํประชาชนในท๎องถิ่น
1.1.2 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไมํกระทาการอันเป็นการขัดกันแหํงผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ๎อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการตํอต๎านการทุจริต
1.2.2 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักในการตํอต๎านการทุจริต
1.3.3 สร๎างจิตสานึกและความตระหนักให๎มีจิตสาธารณะ

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได๎แกํ
2.2.1 สร๎างความโปรํงใสในการบริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตํงตั้ง โยกย๎าย โอน เลื่อนตาแหนํง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร๎างความโปรํงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช๎ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎องอยํางเครํงครัด
2.2.3 สร๎างความโปรํงใสในการให๎บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให๎เกิดความพึงพอใจ
แกํประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมํเลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยดาเนินการให๎มีกิจการ ดังนี้
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอีย ดที่เกี่ยวข๎องในแตํล ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือขํายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู๎มีอานาจในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2.4 การเชิด ชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในลักษณะดังตํอไปนี้
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให๎ความชํวยเหลือกิจการสาธารณะของท๎องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให๎ มีข๎อตกลงระหวํางบุคลากรในองค์กรได๎ปฏิบัติหน๎าที่ราชการด๎ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได๎ดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให๎มีหน๎าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร๎องเรียน
กลําวหา บุคลากรในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด๎วย
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เ ป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให๎มีศูนย์ข๎อมูลขําวสารตามกฎหมายวําด๎วยข๎อมูลขําวสารของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพรํ ข๎อมู ล ขําวสารเกี่ยวกั บการบริห ารงานบริห ารงานบุคคล การบริห าร
งบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข๎อ บังคับ ที่กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเผยแพรํให๎ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได๎

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีสํวนรํวมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตํอความเป็นอยูํ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท๎องถิ่น
3.2.2 มีชํองทางให๎ประชาชนในท๎องถิ่นสามารถร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ได๎โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรให๎ประชาชนผู๎ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ ทราบถึงการ
ได๎รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด๎วย
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการให๎มี
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให๎ผู๎กากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให๎มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให๎ผู๎กากับดูแล
4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ หรื อ การบริ ห ารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการให๎มี
4.2.1 สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แตํงตั้ง โอน ย๎าย ข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง
4.2.2 สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-การ
จํายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น ประกอบด๎วย
4.3.1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท๎องถิ่ นให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข๎องได๎กาหนดไว๎
4.3.2 สํงเสริมสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข๎องได๎กาหนดไว๎ โดยไมํฝักใฝุฝุายใด
4.4 ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประกอบด๎วย
4.4.1 สํงเสริมให๎มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสํวนเพื่อตํอต๎านการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
เทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง อาเภแม่ทา จังหวัดลาพูน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อ 1.1 การสร้างจิตสานึกและความ
การทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาและเจ้าหน้าที่
ประจาของเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
1.2 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
สถาบันหลักของชาติ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารจัดการทีด่ ี

50,000

50,000

50,000

50,000

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20,000

20,000

20,000

20,000

2. โครงการส่งเสริมหมูบ่ ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

30,000

30,000

30,000

3. การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

80,000

80,000

80,000

80,000

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันไฟ

50,000

50,000

50,000

50,000

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.การบริหารราชการเพือ่ 2.1 แสดงเจตจานงทางการเมือง 1. กิจกรรมการประกาศเจตจานงต่อต้าน
ป้องกันการทุจริต
ในการต่อต้านการทุจริตของ
การทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบล
ผู้บริหาร
ทาทุง่ หลวง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 1. มาตราการออกคาสั่งมอบหมายของ
ในการปฏิบัตริ าชการ
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุง่ หลวง
ปลัดเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง และ
หัวหน้าส่วนราชการ

2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้อานาจหน้าทีใ่ ห้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

2. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ - จัดจ้าง

35,000

35,000

35,000

35,000

3. โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

20,000

20,000

20,000

20,000

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

-

-

-

-

2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัตริ าชการ

-

-

-

-

3. มาตรการการมอบอานาจอนุมตั ิ
อนุญาต สั่งการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4. มาตรการมอบอานาจของนายก
เทศมนตรีตาบลทาทุง่ หลวง

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคลากรในการดาเนินกิจกรรม
การประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็น
ทีป่ ระจักษ์

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

5. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุง่ หลวง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง

-

-

-

-

1. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณ
ประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง

5,000

5,000

5,000

5,000

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มจี ิตสาธารณะ

-

-

-

-

1. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตาบล
ทาทุง่ หลวง

-

-

-

-

2. มาตรการแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบเกีย่ วกับ
เรื่องร้องเรียน

-

-

-

-

22,000

22,000

22,000

22,000

6 มาตรการ 5 กิจกรรม 2 โครงการ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริมบทบาทและ 3.1 จัดให้มแี ละเผยแพร่ข้อมูล
การมีสว่ นร่วมของภาค ข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็นการ
ประชาชน
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี ่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตัง้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบล
ทาทุง่ หลวง

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2. มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย

-

-

-

-

3. มาตรการจัดให้มชี ่องทางทีป่ ระชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลทาทุง่ หลวง

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ 1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน
2. โครงการเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
เคลื่อนที่
3. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

30,000

30,000

30,000

30,000

7,000

7,000

7,000

7,000

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4. การจัดตัง้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

5. แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

-

-

-

-

1. มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ทาทุง่ หลวง

-

-

-

-

2. ประชุมประชาคมหมูบ่ ้านและ
ประชาคมตาบล

-

-

-

-

3. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน

-

-

-

-

4. มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
5. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง
6. มาตรการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ขี องเทศบาลตาบล
ทาทุง่ หลวง

รวม

8 มาตรการ 3 กิจกรรม 3 โครงการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

37,000

37,000

37,000

37,000

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรกร
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประเทศไทยดารงความเป็นชาติ และมีเอกราชอธิปไตยมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันได๎ก็ด๎วยพระมหา
กรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและความสมัครสมานสามัคคีของ
คนในชาติ โดยเฉพาะพระมหากษัตริ ย์แหํงราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงนาประเทศชาติสูํความเจริญมั่นคง
ทั้งด๎านการศึกษา การค๎น คว๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให๎ทันสมัยทัดเทียมนานานอารยประเทศ
พร๎อมกับการปรับปรุงกฎหมายและการปกครองสูํระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด๎วยการทรงเลิกทาส การฝึกประชาชนในการมีสํวนรํวมในการปกครองจนนามาสูํการพระราชทานรัฐธรรมนูญ
แกํปวงชนชาวไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งชาติ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงไว๎ซึ่งทศพิธราชธรรมให๎อาณาประชาราษฎร์อยูํอยํางสงบรํมเย็นเป็นสุข สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพเทิดทูน และเหลําพสกนิกรได๎แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเสมอมา เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงได๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของสถาบันของชาติ จึงได๎จัดทาโครงการ
อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ แกํพนักงานของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
ผู๎นาชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎าน เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับความสาคัญของสถาบันหลักของชาติตํอไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นแนวทางให๎ประชาชนทุกภาคสํวนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพในการทรงงานและการ
ปฏิบัติพระองค์บนพื้นฐานคุณธรรมนามาใช๎เป็นแบบอยํางในการดาเนินชีวิต
3.2 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว อันนาไปสูํความสามัคคีของคนในชาติ
3.3 เพื่อให๎ประชาชนทุกภาคสํวนสร๎างความมั่นคงเข๎มแข็งแกํชาติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ผู๎ นาชุมชน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน จานวน 6 หมูํบ๎าน จานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประสานขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.3 จัดประชุมและวางแผนโครงการ
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2551-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนทุกภาคสํวนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพในการทรงงานและการปฏิบัติพระองค์บน
พื้นฐานคุณธรรมนามาใช๎เป็นแบบอยํางในการดาเนินชีวิต
10.2 ประชาชนทุกภาคสํ วนแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว อันนาไปสูํความสามัคคีของคนในชาติ
10.3 ประชาชนทุกภาคสํวนสร๎างความมั่นคงเข๎มแข็งแกํชาติ

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวั ฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว และสลับซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น
จาเป็นต๎องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจั ดการและการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎คานึงถึงการสร๎างกาลังคนในการปฏิบัติราชการอยํางมีคุณภาพ ทั้งในด๎านสมรรถนะ
การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให๎บุคลากรของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงทุกตาแหนํง
มีความรู๎ในขอบเขตภารกิจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให๎เหมาะสมสาหรับตาแหนํง
การพัฒนาบุคลากรในการทางานอยํางมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือวําเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กร ทั้งในด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ดีมีศิลปะการเป็นผู๎นา
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงดาเนินโครงการดังกลําว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับบุคลากรในหนํวยงานและ
บุคลากรในสานักงานให๎มีความรู๎ในทุก ๆ ด๎าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนาความรู๎มาพัฒนาสํวน
งานได๎อยํ างมีประสิ ทธิภ าพมี ใจรั กงานที่ทาอยํางมีพลัง มีความเป็นผู๎นา มีทัศนคติที่ดีตํองานมีทัศนคติที่ดีตํอ
ผู๎บริหาร เพื่อนรํวมงานและตํอหนํวยงานอยํางเต็มที่และมีพฤติกรรมบริการด๎วยใจพร๎อมทั้งมีความสามัคคีในการทางาน
รํวมกันอยํางมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อสร๎างจิตสานึกที่ดีให๎ บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช๎ในการดาเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด๎านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
3.2 เพื่อให๎ พนั กงานสํว นตาบลและพนักงานจ๎างของเทศบาลตาบลมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของ
ศีลธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช๎ในการปฏิบัติงานและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
3.3 เพื่อให๎พนักงานสํวนตาบลและพนักงานจ๎าง รู๎จักการทางานเป็นทีม ทางานอยํางมีความสุข มีทัศนคติ
ที่ดีตํองาน ผู๎บริหารหัวหน๎าหนํวยงานเพื่อนรํวมงานผู๎มาใช๎บริการ พร๎อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ข๎าราชการ บุคลากร พนักงานจ๎าง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 30 คน
4.2 ฝุายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 17 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานกับกลุํมเปูาหมาย
6.3 ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
6.4 ประเมินผลโครงการทั้งกํอนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให๎ผู๎บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณแตํละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร๎างจิตสานึกที่ดีให๎พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎าง นาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช๎ในการ
ดาเนินชีวิต มีการพัฒนาด๎านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
10.2 พนักงานสํวนตาบลและพนักงานจ๎าง ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม
เพื่อให๎การปฏิบัติงานรํวมกันอยํางมีความสุข
10.3 พนักงานสํวนตาบลและพนักงานจ๎าง ได๎รู๎จักการทางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีตํองาน ผู๎บริหาร
หนํวยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม๎ซึ่งนับวันก็จะลดน๎อยลงสํงผลกระทบทาให๎เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมแนวทางการแก๎ไขปัญหา ได๎แกํ การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม๎ที่เหลือให๎คงอยูํและการฟื้นฟู
ทรัพยากรปุาไม๎ที่เสื่อมโทรมให๎ฟื้นคืนสูํความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจจากทุกภาคสํวน
สาหรับการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎โดยการปลูกต๎นไม๎ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท๎ องถิ่น เชํน บริเวณปุาชุมชน
โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะกํอให๎เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพปุาอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟู
สภาพสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นนั้น ๆ ทาให๎ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น นอกจากนี้การสํงเสริมให๎
ราษฎรในท๎องถิ่น ได๎มี โ อกาสรํ ว มกิจ กรรมปลู กปุาจะเป็นการชํว ยปลู กฝั งจิตส านึกให๎ ราษฎรในท๎องถิ่นได๎มีใจ
รักต๎นไม๎ รักปุาไม๎ หวงแหนทรัพยากรปุาไม๎และรักษาสิ่งแวดล๎อม อันเป็นการสร๎างแนวรํวมในการชํวยแก๎ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อม
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และเพื่อเป็นการดาเนินการตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการที่ให๎คนอยูํกับปุาไม๎
อยํางยั่งยืน โดยการดูแลรักษาและได๎รับประโยชน์จากน้า
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎จัดทาโครงการปลูกต๎นไม๎ถวายพํอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวขึ้น โดยให๎ชุมชน ประชาชน เยาวชน ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปลูกปุารํวมกัน
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ น๎ อมร าลึ กในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรั กภัก ดีแดํอ งค์พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ๎ าอยูํ หั ว เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธั น วาคม 2555 และสนอง
พระราชดาริด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.2 เพื่อดาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภายใต๎หัวข๎อ “ลดโลก
ร๎อนถวายพํอ” ที่รณรงค์ให๎ทุกภาคสํวนได๎มีสํวนรํวมในการลดโลกร๎อน
2.3 เพื่อฟื้นฟูสภาพปุา ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให๎ฟื้นคืนสูํความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ปุาไม๎ใน
พื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท๎องถิ่น
2.4 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให๎ราษฎรในท๎องถิ่นมีใจรักต๎นไม๎ รักปุาไม๎ และรักษาสิ่งแวดล๎อม
2.5 เพื่อเป็นการปลูกต๎นไม๎ทดแทนที่สูญเสียไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ผู๎นาชุมชน
คณะกรรมการหมูํบ๎าน จานวน 6 หมูํบ๎าน

5. พื้นที่ดาเนินการ
ปลูกต๎นไม๎ถวายพํอ ในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานกับกลุํมเปูาหมาย
6.3 ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
6.4 ประเมินผลโครงการทั้งกํอนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให๎ผู๎บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณแตํละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ชุมชน ประชาชน เยาวชน ทุกภาคสํวนเข๎ารํวมโครงการปลูกต๎นไม๎ถวายพํอ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ได๎น๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแดํองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
10.2 ปลูกฝังจิตสานึกชุมชน ประชาชน เยาวชน ในท๎องถิ่นให๎มีใจรักต๎นไม๎ รักปุาไม๎ และหวงแหน
ทรัพยากรปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อม
10.3 เพิ่มปริมาณปุา และเป็นการฟื้นฟูปุาที่เสื่อมโทรมในเขตชุมชนท๎องถิ่นเป็นการฟื้นฟู
สภาพแวดล๎อมในเขตชุมชนท๎องถิ่น

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอดี
พอใช๎ของประชาชน ความมีเหตุมีผลและการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี เพื่อพร๎อมรับตํอความเสี่ยง บนพื้นฐานของความ
รอบรู๎ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช๎ความรู๎อยํางถูกหลักวิชาการ ด๎ว ยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ควบคูํไปกับการกระทาที่ไมํเบียดเบียนกันการแบํงปัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรํวมมือปรองดอง
กันในสั งคม จะสร๎างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคสํว นตําง ๆ ของสั งคมเข๎าด๎วยกัน สร๎างสรรค์พลั งในทางบวก
นาไปสูํความสามัคคี การพัฒนาสมดุลและยั่งยืน
เพื่อให๎ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได๎ตระหนัก และเกิดการเรียนรู๎พึ่งพอตนเอง มีการดาเนินชีวิตให๎อยูํ
อยํางพอเพียงประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของ
การไมํเบียดเบียนกัน การแบํงปันชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังความสามารถของตน ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนจะสามารถพึ่งตนเองได๎และมีสํวนชํวยเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนได๎ตํอไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อลดรายจํายในครัวเรือน
3.3 เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับคนในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน
1. บ๎านทาทุํงหลวง หมูํที่ 1
2. บ๎านเหมืองลึก หมูํที่ 2
3. บ๎านท๎องฝาย หมูํที่ 3
4. บ๎านหนองยางไคล หมูํที่ 4
5. บ๎านหนองยางฟูา หมูํที่ 5
6. บ๎านทุํงทองกวาว หมูํที่ 6
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประสานขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.3 ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในพื้นที่ทราบ
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได๎ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
10.2 สามารถลดรายจํายภายในครัวเรือนลงได๎
10.3 ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดกิจกรรมวันผู๎สูงอายุ “สืบสานฮีตฮอยประเพณีปี๋ใหมํเมืองตาบลทาทุํงหลวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
วันสงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหมํตามประเพณีไทย หรือ ปี๋ใหมํเมือง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน
ของทุกปี ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแตํโบราณ เป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได๎พบกันพร๎อมหน๎าพร๎อมตา
ในชํวงเวลานี้คนที่อยูํตํางจังหวั ดสํวนใหญํก็จะเดินทางไปฉลองเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหมํเมืองที่บ๎านเกิดของตน
ซึ่งถือเป็ น ประเพณีอัน ดีงามมาแตํช๎านาน ในภาคเหนือเริ่มตั้งแตํเช๎าตรูํด๎ว ยการทาบุญตักบาตรแดํพระสงฆ์
และปลํอยนกปลํอยปลาที่ขังไว๎ให๎เป็นอิสระ ในตอนบํายหลังจากพิธีสรงน้าพระพุ ทธรูปและพระสงฆ์แล๎ว ผู๎รํวม
ฉลองทั้งคนหนุํมและคนแกํตํางสาดน้ากันอยํางสนุกสนาน พร๎อมกันนี้การกราบไหว๎บรรพบุรุษก็เป็นสํวนสาคัญของวันนี้
ประชาชนจะแสดงความเคารพตํอผู๎สูงอายุ และผู๎ที่เคารพนับถือด๎วยการรดน้าดาหัวขอพรจากผู๎หลัก ผู๎ใหญํ
ผู๎สูงอายุ อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะตํอผู๎ใหญํให๎ผู๎น๎อยประสบโชคดีและเจริญรุํงเรือง
ผู๎สูงอายุเป็นวัยที่มีคุณคําสาหรับลูกหลานชาวไทยทุกคน เพราะเป็นวัยที่ผํานประสบการณ์ในแตํละ
ชํวงอยํางมากมาย จนสามารถถํายทอดประสบการณ์เหลํานั้นให๎ลูกหลานได๎ปฏิบัติตาม และเป็น วัยที่สามารถสร๎าง
ความสัมพันธ์อบอุํนให๎กับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชนได๎เป็นอยํางดีตลอดจนสร๎างคุณงามความดีตําง ๆ
ที่ประจักษ์และเป็นแบบอยํางเพื่อให๎ลูกหลานได๎ถือปฏิบัติตาม ผู๎สูงอายุในตาบลทาทุํงหลวงก็เป็นบุคคลที่ลูกหลาน
ทุกคนให๎ความรักและความเคารพ เพราะทํานเป็นผู๎หนึ่งที่สร๎างแตํสิ่งที่ดี ๆ ให๎ลูกหลานในตาบลได๎เห็นได๎ปฏิบัติ
สืบตํอมา จนชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอยํางเห็นได๎ชัด
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพตํอผู๎สูงอายุในตาบลและเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎เล็งเห็นความสาคัญของประเพณีดังกลําว เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คํานิยมอันดีงามแกํ เยาวชน ประชาชน รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให๎คงอยูํสืบไปโดยให๎
ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมนี้ โดยให๎ชุมชนเข๎ามามี สํวนรํวมในกิจกรรมรํวมกัน
ทั้ ง การรดน้ าด าหั ว ผู๎ สู ง อายุ และการจั ด กิ จ กรรมการประกวดอาหารพื้ น เมื อ ง และการเรี ย นรู๎ ภู มิ ปั ญ ญา
ศิลปวัฒนธรรมถิ่นยอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นการสํงเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความสมัคร
สมานสามัคคีภายในตาบลทาทุํงหลวงเป็นสาคั ญ จึงได๎จัดทาโครงการจัดกิจกรรมวันผู๎สูงอายุ “สืบสานฮีตฮอย
ประเพณีปี๋ใหมํเมืองตาบลทาทุํงหลวง”ขึ้น เพื่อให๎คนรุํนหลังได๎รํวมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามสืบไป
3. วัตถุประสงค์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เพื่อแสดงความกตัญญูตํอผู๎สูงอายุ
เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎ตระหนักและเห็นคุณคําของประเพณีอันดีงาม
เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติให๎คงอยูํสืบไป
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎พบปะทากิจกรรมรํวมกันและเกิดความสนุกสนาน
เพื่อสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ โดยการตรวจสุขภาพผู๎สูงอายุ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดงานประเพณีสื บสานฮีตฮอยประเพณีรดน้าดาหั วปี๋ใหมํเมืองตาบลทาทุํงหลวง จานวน 1 ครั้ง
ผู๎เข๎ารํ ว มกิจ กรรมเป็ น กลุํ ม ผู๎ สู งอายุ ประชาชน เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา
จังหวัดลาพูน จานวน 600 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการจัดการประชุมปรึกษาหารือรํวมกับสํวนราชการตําง ๆ ในการจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 กาหนดกิจกรรมตําง ๆ
6.4 ประชาสัมพันธ์ให๎ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน ในแตํละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 หนํวยงานของรัฐ เอกชน ผู๎นาท๎องถิ่น เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู๎สูงอายุได๎รํวมกันทากิจกรรม
10.2 สํงเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหมํเมือง ไว๎ให๎คนรุํนหลังได๎สืบสานตํอไป
10.3 ชุมชนได๎แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความสามัคคีภายในตาบลทาทุํงหลวง
10.4 เด็ก เยาวชน ประชาชนได๎รํวมกันทากิจกรรม เกิดความรักความผูกพันและความอบอุํนในครอบครัว
10.5 ผู๎สูงอายุได๎รับการตรวจสุขภาพ

ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันไฟ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากมติคณะกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเรํงดํวนในการแก๎ไขมลพิษหมอกควันและไฟปุา
โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตําง ๆ อยํางเข๎มงวด ในชํวงวิกฤตสถานการณ์หมอกควันและไฟปุาเพื่อสร๎าง
ความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎กับผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อ งได๎รับทราบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และเพื่อสร๎างจิตสานึกและการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมรวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับประชาชน ในการรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟปุา
จากชํวงระยะเวลาที่ผํานมา ได๎เกิดไฟปุาขึ้นบํอยครั้ง และมีกาลังเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน จึงต๎อง
อาศั ย ก าลั ง คนจากคณะกรรมการรั ก ษาปุ า ของหมูํ บ๎ า น เข๎ า ไปชํ ว ยท าแนวปู อ งกั น ไฟปุ า เป็ น การแบํ ง เบา
ภาระหน๎าที่ได๎ในระดับหนึ่ง
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง รํวมกับผู๎นาหมูํบ๎า นและคณะกรรมการรักษาปุาชุมชนตาบลทาทุํงหลวง
ทุกหมูํบ๎าน ได๎จัดทาโครงการทาแนวปูองกันไฟปุา เพื่อเป็นการรณรงค์และแก๎ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา
รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล๎อม ปุาไม๎และระบบนิเวศให๎มีความสมดุลตามธรรมชาติและยังสามารถชํวย
ลดปัญหาสภาวะโลกร๎อนได๎อีกทางหนึ่งด๎วย
3. วัตถุประสงค์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการติดตามเฝูาระวังสถานการณ์ไฟปุาในชุมชน
เพื่อให๎ชุมชนมีชุดปฏิบัติการอาสาสมัครในการควบคุมและดับไฟปุา
เพื่อให๎ชุมชนเกิดความสามัคคี ในการทากิจกรรมรํวมกัน
เพื่อให๎ชุมชนตระหนักถึงมลพิษจากหมอกควันและอันตรายจากไฟปุา
เพื่อปูองกันการเสื่อมสภาพของดินที่เกิดขึ้นจากไฟปุา

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการรักษาปุาตาบลทาทุํงหลวง หมูํที่ 1 - 6
5. พื้นที่ดาเนินการ
ปุาชุมชนหมูํที่ 1,2,5,6
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให๎ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ ในแตํละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 50,000.- บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ชุมชนมีสํวนรํวมในการติดตามเฝูาระวังสถานการณ์ไฟปุาในชุมชน
10.2 ชุมชนมีชุดปฏิบัติการอาสาสมัครในการควบคุมและดับไฟปุา
10.3 ชุมชนเกิดความสามัคคี ในการทากิจกรรมรํวมกัน
10.4 ชุมชนตระหนักถึงมลพิษจากหมอกควันและอันตรายจากไฟปุา
10.5 ดินไมํเสื่อมสภาพ ไมํเกิดปัญหาไฟปุาและหมอกควันในพื้นที่

ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กํอให๎เกิดอาชีพและรายได๎ แก๎ไขปัญหาการวํางงานของ
ประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างให๎ชุมชนเข๎มแข็ง
และพึ่งตนเองได๎ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสํงเสริมให๎ประชาชนในพื้นที่เกิด กลุํมอาชีพที่หลายหลาย มีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูํคณะ และชุมชนยังสามารถนาผลิตภัณฑ์มาจาหนํายเพื่อสร๎างรายได๎และ
สามารถแลกเปลี่ ย นกัน เป็ น ทุน หมุน เวีย นในชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถกลุํ มอาชีพตําง ๆ
ให๎มีประสิทธิภาพความเข๎มแข็งตํอชุมชน สามารถพึ่งตนเองได๎ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ ตลอดจนมีอาชีพและมีรายได๎เสริม อันจะเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งของภาคประชาชนให๎อยูํอยํางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎ตระหนักถึงการสํง เสริมวิชาชีพแกํชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จึงได๎จัดทาโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกํชุมชน เพื่อให๎ชุมชนมีอาชีพไมํวําจะเป็น
กลุํมแมํบ๎าน กลุํมสตรีและประชาชนที่สนใจกลุํมตํางๆ เป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สามารถสร๎างรายได๎และ
ลดคําใช๎จํายให๎แกํครอบครัว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสํงเสริมความรู๎และทักษะด๎านอาชีพให๎แกํแมํบ๎าน สตรีและประชาชนที่สนใจในตาบล
ทาทุํงหลวง
3.2 เพื่อสร๎างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นเพิ่มรายได๎และลดรายจํายในครัวเรือน
3.3 เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและครอบครัว
3.4 เพื่อเสริมสร๎างให๎ประชาชนพึ่งตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กลุํมแมํบ๎าน สตรี ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูบ๎าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให๎ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 50,000.- บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สตรี แมํบ๎านและประชาชนที่สนใจมีความรู๎และทักษะด๎านอาชีพเพิ่มขึ้น
10.2 สตรี แมํบ๎านและประชาชนที่สนใจมีรายได๎เพิ่มและลดรายจํายในครัวเรือน
10.3 สตรี แมํบ๎านและประชาชนที่สนใจได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและครอบครัว

ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
อบรมให๎ความรู๎ในการผลิตลาไยและการแปรรูปลาไย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องจากราษฎรตาบลทาทุํง หลวงสํ ว นใหญํประกอบอาชี พทาสวนล าไย บางปีราคาผลผลิ ตตกต่ า
ไมํคุ๎มกับการลงทุนประกอบกับคําครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทาให๎ราษฎรประสบปัญหาในการประกอบอาชีพอยํางมาก
ซึ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแขํงขันกันสูงมาก หากชุมชนไมํมีการปรับวิธีการและกลยุทธ์การผลิตลาไย
ที่มีความหลากหลายและได๎มาตรฐาน สามารถบริโภคสดได๎ แปรรูปเป็นอยํางอื่นได๎ เกษตรกรที่ ประกอบอาชีพ
การสวนทาลาไยอาจเกิดปัญหาสังคมและการดาเนินชีวิตของเกษตรกรได๎
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎เล็งเห็นปัญหาสาคัญในจุดนี้จึงได๎จัดทาโครงการอบรมความรู๎ในการผลิต
ลาไยและการแปรรูปลาไย ให๎แกํเกษตรกรในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎กับราษฎรอีกทั้งยังเป็น
การสํงเสริมอาชีพและเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรให๎มีราคาเพิ่มขึ้นสามารถเก็บไว๎ได๎นานและเป็นการแก๎ไข
ปัญหา ความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด๎วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ราษฎรมีรายได๎เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให๎มีผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ออกสูํตลาด
3. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในชุมชน
4. เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
5. เพื่อสํงเสริมผลิตภัณฑ์ของท๎องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เกษตรกรพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให๎ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน มีรายได๎เพิ่มขึ้น
10.2 มีผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ออกมาสูํท๎องตลาด
10.3 ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการของกลุํม
10.4 สามารถไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าได๎

ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
สํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได๎ให๎ความสาคัญกับการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได๎เน๎นให๎ทุกหนํวยงาน/ทุกภาคสํวนได๎ดาเนินการ เพื่อให๎ประชาชน
เห็นความสาคัญและมีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ตํอประชาชนมากที่สุด ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ทาทุํงหลวงได๎ให๎ความสาคัญกับการดาเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได๎มีการรวมกลุํมผลิตปุ๋ย
อิน ทรี ย์ ขึ้ น เพื่อ ให๎ ส มาชิ ก ของกลุํ ม ได๎ น าไปใช๎ ในการทาการเกษตรและสํ ว นที่เ หลื อ จะนาไปจาหนํ ายให๎ กั บ
เกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อลดการใช๎สารเคมีที่มีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและความเป็นอยูํของประชาชนทั่วไป
ทาให๎สภาพแวดล๎อมนําอยูํ ประชาชนมีความอยูํดีกินดี มีรายได๎เพิ่มขึ้น
เทศบาลต าบลทาทุํ งหลวงในฐานะที่ เ ป็น หนํ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มีห น๎ า ที่ ใ นการสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ มี ก าร
ดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงได๎จัดทาโครงการสํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยอิทรีย์ ขึ้น เพื่อลด
คําใช๎จํายและลดการใช๎สารเคมีในการทาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตํอไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการดาเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อลดรายจํายในการทาการเกษตร
2.3 เพื่อประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น
2.4 เพื่อลดการใช๎สารเคมีในการทาการเกษตร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เกษตรกรพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให๎ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ลดรายจํายในด๎านการเกษตร
10.2 ราษฎรมีรายได๎เพิ่มขึ้น
10.3 ราษฎรมีความอยูํดีกินดี
10.4 มีการดาเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
10.5 ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการให๎บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองสํ ว นท๎องถิ่น ในฐานะเป็นองค์กรที่อยูํใกล๎ ชิดกับประชาชนมากที่สุ ดและเป็นหนํว ย
ดาเนิ น การซึ่งทาหน๎ าที่บ ริ ห ารจัดการแทนรัฐ ในการบริการสาธารณะการบริห ารจัดการภารกิจตํางๆในพื้นที่
รับผิดชอบแกํประชาชนเพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชนเป็นประการสาคัญ
การออกหนํวยเคลื่อนที่ให๎บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะเป็นการเข๎าถึงประชาชนชํวยลด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวก ตอบสนองความต๎องการของประชาชนถือวําเป็นนโยบายสาคัญของทาง
ราชการและเป็นภารกิจหนึ่งของขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะต๎องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ทางานตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎ตระหนักถึงความสาคัญในการลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการอานวย
ความสะดวก และสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนด๎านการชาระภาษีจึงได๎จัดทาโครงการให๎บริการ
ด๎านการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขึ้นโดยมีเปูาหมายเพื่อออกให๎บริการด๎านการจัดเก็บภาษีและคําธรรมเนียมทุก
ประเภท และความความพึ่งพอใจให๎กับประชาชนผู๎มีหน๎าที่ชาระภาษีและคําธรรมเนียมรวมไปถึงการสร๎างความ
เข๎าใจตํอประชาชน ให๎ตระหนักถึงความสาคัญในการชาระภาษีเพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกให๎บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได๎แกํ ภาษีบารุงท๎องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีปูาย
และคําธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตําง ๆ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาด๎านการจัดเก็บรายได๎
3. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีหน๎าที่ชาระภาษีประจาปี
4. เพื่อเป็นการสร๎างความพึงพอใจและสัมพันธ์อันดีระหวํางพนักงานเจ๎าหน๎าที่และประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนเข๎าใจการชาระภาษีและข๎อมูลตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องการชาระภาษี
6. เพื่อเรํงรัดและให๎การจัดเก็บภาษี ประจาปี 2560 ได๎ตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 หมูํบ๎าน
2. ผู๎อยูํในขํายที่ต๎องชาระภาษี ดังนี้
ภาษีบารุงท๎องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีปูาย
คําธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตําง ๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

731
169
68
208

ราย
ราย
ราย
ราย

5. พื้นที่ดาเนินการ
- ศาลาเอนกประสงค์ประจาหมูํบ๎าน
- ที่ทาการกานันตาบลทาทุํงหลวง, ที่ทาการผู๎ใหญํบ๎านแตํละหมูํบ๎าน
- ศาลาการเปรียญวัดทาทุํงหลวง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์การให๎บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงและขอความรํวมมือจากกานัน/ผู๎ใหญํบ๎านทุกหมูํบ๎านและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในแตํละเขต
2. แจ๎งผู๎มีหน๎าที่ชาระภาษีทราบโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล
3. กาหนดตารางวัน เวลา การออกพื้นที่ดาเนินการ
4. ออกรับชาระภาษีตามกาหนดการที่ได๎ประชาสัมพันธ์ไปแล๎ว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ทาให๎ผู๎ชาระภาษีได๎รับความพึงพอใจและให๎ความรํวมมือในการชาระภาษีมากขึ้น
2.สามารถจัดเก็บภาษีได๎ตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎และได๎ข๎อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอยํางถูกต๎อง
เป็นธรรม
3.ประชาชนได๎รับความสะดวกมากขึ้นในการชาระภาษี
4.ประชาชนได๎รับทราบและเห็นความสาคัญของการชาระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นหน๎าที่ที่ต๎อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหํงชาติ
ตั้งแตํวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน มีความวํา “คนทุกคนมีหน๎าที่ต๎องทา
แม๎เป็นเด็กก็มีหน๎าที่อยํางเด็ก คือ ศึกษาเลําเรียน หมายความวํา จะต๎องเรียนให๎รู๎วิชา ฝึกหักทาการงานตํางๆ ให๎
เป็นอบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให๎ประณีตให๎สุจริต แจํมใน และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจัด
ได๎เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู๎ ความสามารถและมีประโยชน์ตํอชาติบ๎านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ
ยิ่งตํอประเทศชาติ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ๎านเมืองให๎เจริญก๎าวหน๎าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะ
เป็นกาลังของชาติด๎วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู๎และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์อยํางเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูํในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียง ตั้งใจในการทางานด๎วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อ สัตย์สุจริต
ตลอดจนมีความเมตตกรุณาชํวยเหลือเอื้อเฟื้อผู๎อื่น เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสํวนรวม ชํวยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสํวนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได๎ตระหนักถึงอนาคตของ
ตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให๎ เหมาะสมกับวัยแล๎ ว ก็จะได๎ชื่อวํา “เด็กดี ” ชาติ
บ๎านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกรํมเย็นตลอดไป
ในการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงได๎กาหนดให๎มีการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ ณ
สานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง โดยให๎เด็กภายในตาบลทาทุํงหลวงและพื้นที่ใกล๎เคียงได๎รู๎ถึ งความสาคัญของ
ตนเอง รู๎ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู๎จักสิทธิหน๎าที่ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เพื่อจะได๎ประพฤติตนให๎
สมกับเป็นผู๎ที่มีความสาคัญของประเทศชาติ ด๎วยการตั้งใจใฝุศึกษาเรียนรู๎ ประพฤติปฏิบัติตนอยูํในระเบียบวินัย
รู๎จักการใช๎เวลา ความคิดมีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสน์ พรมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ๎นให๎เด็กและเยาวชน ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของตน รู๎จักหน๎าที่เป็นคนดีและมี
คุณธรรม กล๎าคิดกล๎าแสดงออก
2.2 เพื่อให๎เด็กและเยาวชน ได๎รํวมเฉลิมฉลองให๎ได๎รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแหํงชาติ
2.3 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาการของเด็กให๎มีความพร๎อมตามวัยที่เหมาะสม
2.4 เพื่อให๎เด็ก เยาวชน ผู๎ปกครอง ได๎ทากิจกรรมรํวมกัน สร๎างเสริมความสามัคคี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน และพื้นที่ใกล๎เคียง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานงานกับผู๎นาชุมชน สถานศึกษา และหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องในตาบลทาทุํงหลวง เพื่อรํวม
ประชุมปรึกษาหารือในการกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
6.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการตํอเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพรํในสถานที่ตําง ๆ
6.4 จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และมอบหมายหน๎าที่ของฝุายตํางๆ ตามแผน
6.5 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
6.6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชน ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถ
10.2 เด็กและเยาวชน ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการที่สมควรแกํวัย
10.3 เด็กและเยาวชน กล๎าคิดและกล๎าแสดงออก
10.4 เกิดความรัก ความอบอุํน ความสามัคคี ภายในชุมชน
10.5 เพื่อเป็นการสร๎างขวัญและกาลังใจให๎แกํเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง และพื้นที่
ใกล๎เคียง

ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในสภาพสั ง คมปั จ จุ บั น สภาพแวดล๎ อม เทคโนโลยี สื่ อ สิ่ ง พิม พ์ตํ างๆ นาไปสูํ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น เด็ ก
เยาวชน และประชาชนในด๎านการปฏิบัติตํอเพศตรงข๎าม และนาไปสูํ ปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชนซึ่งอาจทาให๎เกิดปัญหา ซึ่งในตาบลทาทุํงหลวงนั้น มีจานวนผู๎ติ ดเชื้อที่รับเบี้ยยังชีพกับทางเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวง จานวน 9 คน เพื่อเป็นแนวทางให๎นักเรียนในการดาเนินชีวิตในวันข๎างหน๎า เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎เด็ก
เยาวชน และประชาชนเห็นคุณคําในตนเอง ให๎ได๎รับความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด๎านรํางกาย
จิตใจ และสังคมครอบครัวขจัดความกลัว ความวิตกกังวล รู๎จักปูองกันตนเองจากโรคภัยที่สามารถปูองกันได๎และ
การลํ ว งละเมิดทางเพศการรู๎ จั กจิ ตใจและอารมณ์ของตนเองและผู๎ อื่นมีความภูมิใจในตนเองและสามารถคิด
วิเคราะห์ตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสมกับสถานการณ์ตํางๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะลดปัญหาตํางๆ ของวัยรุํนได๎
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎จัดกิจกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์ เพื่อให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีความรู๎ความสามารถในการตัดสินใจหรือปฏิเสธสิ่งที่กํอให๎เกิดปัญหากับตนเอง และสร๎างทัศนคติที่
ดีตํอเรื่องเพศ เพื่อนาไปสูํการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมกับศีลธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงาม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา
3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการปูองกันปัญหาในเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับนักเรียนได๎
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุํมอสม.ในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง จานวน 6 หมูํบ๎าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู๎เข๎ารํวมโครงการ
6.3 ผู๎เข๎ารํวมโครงการทดสอบความรู๎กํอน-หลัง โครงการ
6.4 อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโรคเอดส์และเพศศึกษา
6.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น

ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดกิจกรรมสร๎างสัมพันธ์วันครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในหลายศตวรรษที่ผํานมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็นอยํางมากอันเป็นผลพวง
มาจากการพัฒ นาประเทศตามแนวคิดการพัฒ นากระแสหลั กหรือการพัฒ นาที่เดินตามการชี้นาของประเทศ
ตะวันตก ทาให๎ทุกองคาพยพหรือทุกภาคสํวนของสังคมพลอยถูกขับเคลื่อน หรือบางสํวนอาจเข๎าขํายการถูกฉุดดึง
ไปตามกระแสการพัฒนาด๎วย สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นครอบครัวไทยก็เป็นสํวนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข๎ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให๎ความสาคัญกับการสร๎างความมั่งคั่ง
ร่ารวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน๎นการพัฒนาแบบแยกสํวนทาให๎เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจาก
ครอบครัว แยกพํอ แมํ ลูก ปูุยําตายาย ออกจากกัน
ผลของการพัฒนานั้นแม๎จะทาให๎ครอบครัวไทยมี ภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด๎านวัตถุมากขึ้น
แตํความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแนํนและอบอุํนก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่
ไมํแนบแนํนดังกํอน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู๎สึก มี คํอนข๎างน๎อยคนในครอบครัวมีกิจกรรมรํวมกัน
น๎อยลง สํวนลูกซึ่งต๎องทาหน๎าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมตํางชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย
การเติบโต เป็นผู๎ใหญํเป็นตามยถากรรม เด็ก ๆ เรียนรู๎ชีวิตด๎วยตนเองจากสังคมนอกบ๎านมากกวําสังคมในบ๎าน
สภาพการณ์เชํนนี้หลายคนมองวําสถาบันครอบครัวไทยกาลังตกอยูํในสภาพใกล๎ลํมสลาย ไมํมีความเป็นครอบครัว
เหลืออยูํซึ่งครอบครัวเองก็ไมํสามารถยับยั้งหรือผํอนคลายปัญหาได๎ ทุกคนได๎แตํคอยเรียกร๎องให๎คนนอกไมํวําจะ
เป็น ครู อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่รัฐหรือแม๎แตํรัฐบาลให๎เข๎ามาชํวยจัดการแก๎ไขปัญหาครอบครัว ไมํวําจะมองเรื่อ งนี้
กันอยํางไร สังคมทาให๎ครอบครัวเกิดปัญหา หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาของสังคม แตํสิ่งที่คนใน
สังคมไทยเวลานี้เห็นพ๎องรํวมกันคือสังคมต๎องให๎ความสาคัญกับสถาบันครอบครัวมากขึ้น ต๎องทาความเข๎าใจ
ครอบครัว ที่อยูํทํามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให๎มากขึ้น ทุกวันนี้แม๎เราเติบโตจากครอบครัว แตํเรา
ก็แทบจะไมํรู๎ จั กครอบครั ว อยํ างแท๎จ ริงเพราะขาดข๎อมูล ที่ลึ กซึ้ง นําเชื้อถือเกี่ยวกับสิ่ งตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวให๎สามารถอ๎างอิงเผยแพรํได๎
ครอบครัวที่ดีจะต๎องมีพื้นฐานมาจากความรักระหวํางคนสองคน ที่ต๎องอาศัยการเรียนรู๎ซึ่งกันและกันทั้งใน
เรื่องทักษะของการอยูํรํวมกัน การวางแผนครอบครัว รวมทั้ง เมื่อทั้งสองคนตัดสินใจมีลูกด๎วยกันครอบครัวนั้นต๎อง
พร๎ อมที่จ ะรั บ ผิ ดชอบ อีกชีวิตหนึ่ งที่เกิดมานั่นคือ “ลู ก”เขาจะเกิดมาพร๎อมกับความรักความเอาใจใสํ ลู กไมํ
เพียงแตํทาให๎พํอแมํเกิดความภาคภูมิใจ ความสุขเทํานั้น ลูกยังมีโอกาสทาให๎พํอแมํ เครียด โกรธ กลัดกลุํมใจ
ซึ่ง ล๎ ว นแตํ เ กิ ดขึ้ น ได๎ใ นการเลี้ ย งดู ดั ง นั้ น พํ อ แมํ จึ ง ต๎ องพั ฒ นาคนเองและรู๎จั ก ควบคุ ม อารมณ์ มี จิ ต ใจมั่ น คง
เป็นกัลยาณมิตรของลูกพร๎อมที่จะเลี้ยงดูอุ๎มชู ชับน้าตายามลูกทุกข์เลี้ยงดูลูกให๎ถูกทางให๎คาปรึกษาที่เหมาะสม มีการ
ใช๎ชีวิตที่เป็นสุข เป็นแบบอยํางที่ดีของลูก เพื่อให๎ลูกดาเนินชีวิตในทางสายกลางรู๎จักอารมณ์ตนเอง อารมณ์ของผู๎อื่น
และปรับพฤติกรรมให๎เหมาะสมตามวัย ลู กคือของขวัญที่มีคําสูงสุ ดที่พํอแมํจะได๎รับเพียงแรกอุ๎ม โลกของคุณจะ
เปลี่ยนแปลงไป ความรู๎สึกตื่นเต๎น ดีใจ ภูมิใจ และพร๎อมปกปูองเลี้ยงดูลูก ฯลฯ เป็นความรู๎สึกที่คนมีลูกสึกได๎
ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์อันดีระหวําง พํอ แมํ ลูก เป็นสายสัมพันธ์ตลอดชีวิต ครอบครัวที่มั่นคงผาสุก
เต็มไปด๎วยรอยยิ้มนั้นเป็นสิ่งที่จะต๎องสร๎างกันขึ้นมาอยํางไมํมีสูตรสาเร็จ เมื่อสมาชิกในครอบครัว แตํละหนํวยอํอน
พลังรู๎สึกวําจะไมํสามารถทาหน๎าที่ได๎ดีเทําที่ควรการชํวยเสริมพลังจากภายนอกครอบครัวเป็นสิ่งจาเป็น โดยบูรณา
การให๎เข๎ากับวิถีชุมชน มุํงเน๎นชุมชนมีสํวนรํวม ประสานเครือขํายการมีสํวนรํวมของภาคีใ ห๎เป็นพลังขับเคลื่อน ใน
การดาเนินกิจกรรมที่จะสร๎างให๎ครอบครัวเข๎มแข็งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให๎ยั่งยืนตํอไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร๎างเครือขํายครอบครัวแหํงรอยยิ้ม
3.2 เพื่อลดความขัดแย๎งและความรุนแรงในครอบครัว
3.3 เพื่อลดและปูองกันการเกิดปัญหาการหยําร๎างของครอบครัว
3.4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัว
3.5 เพื่อให๎ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง
3.6 เพื่อให๎คนในครอบครัวและชุมชนได๎ทากิจกรรมรํวมกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ครอบครัวในชุมชน จานวน 14 ครอบครัวๆ ละ 3 คน (พํอ แมํ ลูก) รวม 42 คน
4.2 ผู๎นาชุมชน เครือขําย และเจ๎าหน๎าที่ ประมาณ 40 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะทางาน ศพค.ตาบลทาทุํงหลวง
6.2 จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6.3 คัดเลือกกลุํมเปูาหมายเข๎ารํวมกิจกรรม
6.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ
6.5 ดาเนินงานตามโครงการ
6.6 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร๎างเครือขํายครอบครัวแหํงรอยยิ้ม
10.2 ลดความขัดแย๎งและความรุนแรงในครอบครัว
10.3 ลดและปูองกันการเกิดปัญหาการหยําร๎างของครอบครัว
10.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การสร๎างสัมพันธภาพในครอบครัว
10.5 ให๎ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง
10.6 ให๎คนในครอบครัวและชุมชนได๎ทากิจกรรมรํวมกัน

ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการ “ประกาศเจตจานงตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหารเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎จั ดทายุทธศาสตร์ชาติวําด๎ว ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล๎ ว
3 ฉบับ ที่ใช๎อยูํเป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุํงสูํการเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหมํที่ประชาชนไมํเพิกเฉยตํอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได๎รับความรํวมมือจาก
ฝุายการเมือง หนํวยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให๎
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกีย รติภูมิ ในด๎านความโปรํงใสทัด เทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศ น์
“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติด๎านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให๎ประเทศไทยได๎รับการประเมินดัชนีการ
รับรู๎การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได๎นั้น การบริหารงานภาครัฐต๎องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและประชาชนต๎อง
มีพฤติกรรมแตกตํางจากที่เป็ นอยูํ ในปั จจุบั น ไมํใช๎ตาแหนํงหน๎าที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ โดยได๎กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานของรัฐภายใต๎โครงสร๎างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุํงเน๎นการกระจายอานาจจากสํวนกลางลงสูํท๎องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ งใน
การสํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหนํวยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต๎องให๎ความเป็นอิสระแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยยึดหลักแหํงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท๎องถิ่น และสํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสํวนรํวมในการตัดสินใจแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สํวนการกากับดูแลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะทาได๎
เทําที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต๎องเป็นไปเพื่อการคุ๎มครองประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น
ทั้งนี้ ต๎องยอมรับวําปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได๎สร๎างความ
ขมขื่นใจให๎แกํคนทางานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมาเป็นเวลาช๎านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นให๎เหือดหายไป และหากจะวํากันไปแล๎ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหนํวยงานราชการอื่นได๎เชํนเดียวกัน เพีย งแตํคนทางานในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่ น มีจ านวนมาก และมากกวํา คนท างานในหนํว ยงานราชการอื่น ๆ จึ งมีโ อกาสหรือ ความเป็น ไปได๎สู ง ที่
คนทางานในท๎องถิ่น อาจต๎องถูกครหาในเรื่องการใช๎อานาจหน๎าที่โดยมิชอบมากกวํา แม๎วําโอกาสหรือชํองทางที่
คนทางานท๎องถิ่นจะใช๎อานาจให๎ออกนอกลูํ นอกทาง จะมีได๎มากเทํากับที่คนทางานในหนํวยงานราชการอื่น และ
มูลคําของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎กํอให๎เกิดขึ้นก็อาจเป็นแคํเศษผลธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู๎ บริหารองค์กรปกครงอสํวนท๎องถิ่นต๎องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ตํอต๎านการทุจริตอยํางเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด๎วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต สํงเสริมให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นบริหารงานด๎วยความโปรํงใส มีความเข๎มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองตํอไปให๎ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตํอไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎ว ย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหาร อยํางน๎อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการตํอต๎านทุจริตของผู๎บริหารตํอสาธารณะชน อยํางน๎อย 3 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
6.2 ประชุมหนํวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข๎อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช๎แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหาร อยํางน๎อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการตํอต๎านการทุจริตของผู๎บริหารตํอสาธารณะ อยํางน๎อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความโปรํงใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎
- ลดข๎อร๎องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน๎าสํวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นหนํวยงานบริหารราชการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน๎าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น ตามอานาจหน๎าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน๎าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน๎าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให๎แกํองค์กรปกครองสวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน๎าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให๎เทศบาลมีหน๎าที่ต๎อง
ทาอีกมามายในการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชน ผู๎มารับบริการติดตํอกับหนํวยงานตํางๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด๎านการอานวยความสะดวกในการติดตํอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูํกับ
ฝุายผู๎บริหาร ไมํมีการกระจายอานาจหน๎าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน๎าหนํวยงาน ระดับสานัก
กอง และฝุายตําง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอการให๎บริการ ทาให๎ การบริการเกิดความลําช๎า ประชาชนไมํได๎รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ๎าหน๎าที่
สํงผลให๎ระบบการให๎บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 วรรคท๎าย ที่กาหนดให๎การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน๎าที่ของเทศบาล ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรการ 37 ที่กาหนดให๎การบริหารราชการ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจ
ของรั ฐ ไมํมี ขั้น ตอนการปฏิบั ติงานเกิน ความจ าเป็น ประชาชนได๎รั บการอานวยความสะดวกและได๎ รับ การ
ตอบสนองความต๎องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ๎มคํา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา
48/(2) เตรส ที่กาหนดให๎นายกเทศมนตรี มีอานาจหน๎าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให๎นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเป็น ผู๎บังคับ บัญชาพนั กงานเทศบาล และลูกจ๎างของเทศบาล มาตรา 48 วีส ติ นายกเทศมนตรีมีอานาจ
มอบหมายการปฏิ บั ติร าชการให๎ แกํ ร องนายกเทศมนตรี ที่ได๎ รับ แตํ งตั้ง ในการสั่ ง หรื อการปฏิบั ติร าชการของ
นายกเทศมนตรีได๎ มาตรา 48 เอกูนวัสติ กาหนดให๎ปลัดเทศบาลเป็นผู๎บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ๎าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให๎เป็นไปตามนโนบาย
และอ านาจหน๎ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมาย ก าหนด หรื อ ตามที่ น ายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดลาพูน
ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให๎บริการและไมํสร๎างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุํงยาก จึงจาเป็นต๎องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน๎าที่ของเทศบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให๎บริการประชาชนให๎ได๎รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน
3.2 เพื่อให๎ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนํวยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู๎บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน๎าที่ในการใช๎ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุ แหํงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหนํงหน๎าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน๎าสํวนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด๎ว ยนายกเทศมนตรีมอบหมายให๎ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให๎ ปลั ดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และหัวหน๎าสํวนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให๎หัวหน๎าสํวนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข๎อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ๎งเวียนให๎ทุกสํวนราชการและผู๎รับมอบอานาจให๎ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ
6.4 ให๎ผู๎รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได๎รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอมจในบริการที่ได๎รับอยูํในระดับดี
- ลดข๎อร๎องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อ – จัดจ๎าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน๎าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด๎วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได๎และการใช๎จํายเงินและการบริหารตํางๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริหาร
สาธารณะ แตํต๎องเป็นไปตามอานาจหน๎าที่และกฎหมายที่กาหนดไว๎ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให๎ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนจะต๎องบริหารงานด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปรํงใส และ
สามารถตรวจสอบได๎ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท๎าย ที่กาหนดให๎การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน๎าที่ของเทศบาลต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
และให๎คานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ๎าง และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กาหนดให๎เทศบาลมีอานาจหน๎าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให๎การจัดซื้อ จัดจ๎าง ให๎สํวนราชการดาเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระตํอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช๎
ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได๎รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนในท๎องถิ่น จึงมีความจาเป็นต๎องจัดทาโครงการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎าง เพื่อให๎ประชาชนได๎เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ๎างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ๎างตามโครงการและกิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร๎างความโปรํงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได๎ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหนํวยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพรํข๎อมูลการจัดซื้อ -จัดจ๎าง ตามแผนงาน/โครงการตํางๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพัสดุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2535 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข๎อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ๎าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ๎าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู๎ผํานการคัดเลือกพร๎อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ๎าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาสํงประกาศไปเผยแพรํประชาสัมพันธ์ตามชํองทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได๎แกํ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร๎สาย หนํวยงานราชการ เป็นต๎น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 35,000.- บาท (สามหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างไมํน๎อยกวํา 3 ชํองทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได๎เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ๎างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร๎องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ๎าง

ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ๎างสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีหน๎าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นตามอานาจ
หน๎าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และหน๎าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน๎าที่นั้นต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยคานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณการจัดซื้ อจัดจ๎าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข๎ อ บั ง คั บ จากภารกิ จ หน๎ า ที่ ใ นการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะให๎ แ กํ ป ระชาชนในท๎ อ งถิ่ น นั้ น เทศบาลในฐานะ
ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารก็จ ะไมํท ราบวํ าภารกิจ ที่ใ ห๎ บ ริ ก ารไปนั้น ประชาชนได๎ รับ ประโยชน์ หรื อเกิด ประโยชน์สู งสุ ดแกํ
ประชาชนมากน๎อยเพียงใด การให๎บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต๎องการผู๎รับบริการหรือไมํ การที่จะ
ทราบถึงความพึงพอใจจากผู๎รับบริการ จึงต๎องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ
เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ษ.2596 มาตรา 50 วรรคท๎าย ที่กาหนดให๎การปฏิบัติงาน
ตามหน๎ าที่ของเทศบาลต๎องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
คานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข๎อมูล
ขําวสาร ตามพระราชกฤษฎีการวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6
ที่กาหนดให๎การบริการกิจการบ๎านเมืองที่ดีนั้นจะต๎องกํอให๎เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมสิทธิ์ตํอภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงวภารกิจของรัฐ ประชาชนได๎ รับการอานวยความสะดวก และ
ได๎รับการตอบสนองความต๎องการ โดยให๎เทศบาลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู๎มาขอรับ
บริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด๎านคุณภาพการให๎บริการ เพื่อประโยชน์ในท๎องถิ่น
ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร๎างความโปรํงใสในการให๎บริการสาธารณะประโยชน์ให๎ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจาเป็นต๎องมีโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร๎างความโปรํงใสในการให๎บริการสาธารณะการให๎บริการประชาชนให๎เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร๎างจิตสานึกความตระหนักให๎แกํบุคลากรผู๎ให๎บริการ ปฏิบัติหน๎าที่ในการให๎บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด๎านการบริการให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร๎องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนํวยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ๎างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้งตํอปี

5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ๎างสถานบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ๎งให๎เทศบาลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจํายเงินให๎แกํสถาบันผู๎ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศสารวจความพึงพอใจให๎ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด๎านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแกํประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิ กจํ ายตรงงบประมาณรายจํายประจาปี แผนงานบริห ารทั่ว ไป คําใช๎ส อย รายจํายเพื่อให๎ ได๎มา
ซึ่งบริการ งบประมาณ 20,000.- บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการบริหารงานของเทศบาล จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจไมํต่ากวําร๎อยละ 80
- การให๎บริการสาธารณะมีความโปรํงใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน

ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กาหนดให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยอยํางน๎อยต๎องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน ตลอดจนจัดให๎มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู๎รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับ ในปีที่ผํานมาได๎มีการประเมินองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได๎ดาเนินการตามโครงการดังกลําวอยํางตํอเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให๎การประเมินบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยเกิดประโชยน์สุขตํอประชาชน
เกิดผลสั มฤทธิ์ตํอ ภารกิ จ ขององค์ กรมีป ระสิ ท ธิภ าพและความคุ๎มคํา สามารถลดขั้น ตอนการปฏิ บัติงานและ
ตอบสนองความต๎อ งการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริ ง หรืออยํางน๎อยมี ผ ลการประเมินไมํต่ากวําปีที่ผํ านมา
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและอานาจหน๎าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงให๎สั้นลง
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู๎รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงให๎สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
4.5 ผู๎บั งคับ บัญชามอบอานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสั่ งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูํผู๎ใต๎บังคับบัญชาซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 แตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให๎บริการที่สามารถปฏิบัติได๎จริงและพิจารณาในภารกิจวําเรื่องใดที่ผู๎บังคับบัญชา
สามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให๎แกํ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอานาจให๎รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให๎ประชาชนทราบโดยทั่วกันพร๎อมทั้งจัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการให๎ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข๎อร๎องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกลําวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตํางๆ ให๎นายกเทศมนตรีและผู๎บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได๎ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการติด ตํอขอรับ บริ การ และมีค วามพึง พอใจในการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลํองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฎิบัติราชการมีความสอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให๎ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให๎ประชาชนมี
ความศรัทธาตํอคณะผู๎บริหารมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว๎วํา “การบริหาร
ราชการตัองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดการกิจและยุบเลิกหนํวยงานที่ไมํจาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน” และเพื่อให๎การ
ดาเนินการดังกลําวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารโดยกาหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการบ๎านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยํางน๎อยต๎องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองตํอความต๎องการ
ของประชาชน
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน๎าที่ของ
เทศบาลต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให๎บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
การบริการสาธารณะ ที่ผู๎บริหารและพนักงานทุกทํานจะตัองรํวมกันปรับปรุงและแก๎ไขกระบวนการทางานเพื่อ
สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล๎วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให๎เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงให๎กับประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการบริการได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและถูกต๎อง
3.2 เพื่อให๎สามารถตรวจสอบความต๎องการของประชาชน รับรู๎สภาพปัญหาและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎
3.3 เพื่อปรับทัศนคติวิธีการทางานของบุคลากรให๎คานึงถึงผลลัพธ์ในด๎านการบริการประชาชนผู๎มาติดตํอ
ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให๎การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริหารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรํงใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได๎
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง และผู๎ที่มาติดตํอราชการกับเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให๎มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให๎ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแกํประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู๎รับผิดชอบให๎เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการแกํประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผํนพับประชาสัมพันธ์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆ
6.4.4 จัดให๎มีกลํอง/ตู๎รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร๎องตํางๆ พร๎อมตัวอยํางการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให๎บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให๎มีการให๎บริการแกํ
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ชํวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการ เพื่อนาจุดบกพรํองในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก๎ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให๎บริการให๎ดียิ่งขึ้นอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตํอไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได๎รับการบริการได๎อยํางสะดวกรวดเร็วและถูกต๎อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต๎องการของประชาชน รับรู๎สภาพปัญหาและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด๎านการบริการประชาชนผู๎มาติดตํอ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรํงใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได๎

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอานาจหน๎ าที่ให๎ กับ ผู๎ได๎บังคับบัญชาในการบริห ารงานในด๎ านตํางๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็ นการชํว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานให๎ เกิดความคลํองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิจและขอบขํายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณสมบัติ ความรู๎ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอยํางดี ด๎วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให๎การบริหารงานกํอให๎เกิดประโชน์สูงสุดแกํราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหนํวยงานต๎องมีการปรับให๎เข๎ากับสภาพสังคมและทันตํอสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ๎มคําในเชิงภารกิจแหํงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน แตํทั้งนี้ต๎องมีผู๎รับผิดชอบตํอผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ การบริ ห ารราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ภายใต๎กรอบอานาจหน๎าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกผู๎ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลทาทุํ ง หลวง ปลั ด เทศบาลต าบลทาทุํ ง หลวง ผู๎ อ านวยการกอง
หัวหน๎าสานัก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตํงตั้ง มอบหมาย คณะผู๎บริหาร
ปลัดเทศบาลตาบล ผู๎อานวยการกอง หัวหน๎าสานัก เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ๎งคณะผู๎บริหารเทศบาลตาบล ปลัดเทศบาลตาบล ผู๎อานวยการกอง หัวหน๎าสานัก
ที่ได๎รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลํองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให๎บริการประชาชน/บริการสาธารณะได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบั ญญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ ก๎ไขเพิ่มเติม ได๎บั ญญัติ เกี่ยวกับอานาจหน๎าที่ของ
นายกเทศมนตรี ไว๎ ห ลายเรื่ อ งหลายประการ รวมทั้ง มี กฎหมายอื่น อี กหลายฉบับ ที่ บัญ ญั ติอ านาจหน๎ า ที่ข อง
นายกเทศมนตรีตาบลเอาไว๎ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องตํางๆ เพียงผู๎เดียว ก็อาจทาให๎เกิดชํองวําง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตํางๆ เกิดขึ้ นได๎ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
ต าบลทาทุํ ง หลวง จึ ง ได๎ ก าหนดมาตรการให๎ มี ก ารมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ใ ห๎ ร องนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล ผู๎อานวยการกอง หัวหน๎าสานัก ได๎ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ การใช๎ดุ ล ยพิ นิ จ ตํา งๆ ของฝุ ายบริห ารเป็น ไปโดยรอบคอบ ตามหลั ก การบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให๎เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ๎าหน๎าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอยํางน๎อย จานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูํในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน๎าที่ของนายกเทศมตรีให๎รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู๎อานวยการกอง
หัวหน๎าสานัก ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ๎าหน๎าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร๎อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล๎วเสร็จ

ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตาบลทาทุํงหลวง ปลั ดเทศบาล และหัวหน๎าสํว น
ราชการเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นหนํวยงานบริหารราชการองค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน๎าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น ตามอานาจหน๎าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน๎าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน๎าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 และหน๎าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให๎เทศบาลมีหน๎าที่ต๎อง
ทาอีกมากมาย ในการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชน ผู๎มารับบริการติดตํอกับหนํวยงานตํางๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด๎านการอานวยความสะดวกในการติดตํอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูํกับ
ฝุายบริ หาร ไมํมีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน๎าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัว หน๎า
หนํวยงานระดับสานัก กอง และฝุายตํางๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอการให๎บริการ ทาให๎การบริการเกิดความ
ลําช๎า ประชาชนไมํได๎รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ๎าหน๎าที่ สํงผลให๎ระบบการให๎บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรท๎าย ที่กาหนดให๎การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน๎าที่ของเทศบาล ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดีตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรา37 ที่กาหนดให๎การบริหารราชการเพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของ
รัฐไมํมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได๎รับการอานวยความสะดวกและได๎รับการตอบสน อง
ความต๎องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ๎มคํา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48(2)
เตรส ที่กาหนดให๎นายกเทศมนตรี มีอานาจหน๎าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา
48 สั ต ตรส ก าหนดให๎ น ายกเทศมนตรี ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกิ จ การของเทศบาล และเป็ น
ผู๎บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ๎างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให๎แกํรองนายกเทศมนตรีที่ได๎รับแตํงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได๎
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให๎ปลัดเทศบาลเป็ นผู๎บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ๎างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให๎เป็นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน๎าที่
อื่น ตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดล าพูน
ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให๎บริการและไมํสร๎างเงื่อนไขตอนที่มีความยุํงมาก จึงจาเป็นต๎องมีมาตรการ การ
มอบอานาจหน๎าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให๎บริการประชาชนให๎ไดรับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน
3.2 เพื่อให๎ประชาชนมีความพึงพอใจในการให๎บริการจากหนํวยงาน

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการให๎บริการจากหนํวยงาน
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน๎าที่ในการใช๎ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแหํงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหนํงหน๎าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน๎าสํวนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด๎ว ย นายกเทศมนตรี มอบหมายให๎รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให๎ ปลั ดเทศบาล
และหัวหน๎าสํวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให๎หัวสํวนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข๎อบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ๎งเวียนให๎ทุกสํวนราชการและผู๎รับมอบอานาจให๎ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบ
6.4 ให๎ผู๎รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฎิบัติงานตามคาสั่งที่ได๎รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องปฏิบัติราชการแทน จานวนไมํน๎อยกวํา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได๎รับอยูํในระดับดี
- ประชาชนได๎รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน๎าที่อันเป็นชํองทางแหํงการทุจริต

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกยํองและเชิดชูเกียรติแกํบุคคล หนํวยงาน องค์กรดีเดํน ผู๎ทาคุณประโยชน์หรือเข๎ารํวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให๎เกิดขึ้นในหนํวยงานและสังคม ถือเป็นการสร๎างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูํความอยูํเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน๎นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล๎าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อสํวนรวม
ถือวําเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้ น เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากร หนํวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอยํางตํอเนื่องเป็นแบบอยํางแกํประชาชนตาบลทาทุํงหลวง ผู๎ที่ทาคุณประโยชน์
หรื อ เต็ ม ใจเข๎ า รํ ว มในกิ จ กรรมของเทศบาลต าบลทาทุํ ง หลวงอยํ า งสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลทาทุํ ง หลวง
จึ งจั ดกิจ กรรมยกยํ องและเชิดชูความดี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริต และการตํ อต๎านการทุ จริตแกํบุคคล หนํว ยงาน
องค์กรดีเดํนผู๎ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู๎ทาคุณประโยชน์หรือเข๎ารํวมในกิจกรรมของเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่ อยกยํองบุคคลผู๎เสียสละและทาคุณประโยชน์ให๎กับเทศบาล
ที่ ค วรได๎ รั บ การยอกยํ อ งชมเชย และเป็ น บุ ค คลตั ว อยํ า งและจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เผยแพรํ ประชาสั ม พั น ธ์
ให๎ประชาชน หนํวยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีคํานิยม ยกยํอง เชิดชูและเห็นคุณคําของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร๎างขวัญและกาลังใจแกํผู๎ทาคุณประโยชน์ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
3.2 เพื่อสํงเสริมการสร๎างแรงจูงใจให๎ประชาชน หนํวยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สํวนรวม
3.3 เพื่อรณงรงค์ เผยแพรํ ประชาสั มพันธ์ ให๎ ประชาชน หนํว ยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวง มีคํานิยม ยกยํอง เชิดชู และเห็นคุณคําของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนํวยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
- ผู๎ทาคุณประโยชน์ และมีสํวนรํวมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร๎างมาตรการรํวมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนํวยงาน องค์กรดีเดํน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยํองบุคคล หนํวยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให๎เป็นแบบอยําง
6.3 จัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกํบุคคล หนํวยงาน องค์กรดีเดํนที่ผํานการ
คัดเลือกและได๎คะแนนสูงสุด

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 5,000.- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกยํองและเชิดชูเกียรติแกํบุคคล หนํวยงาน องค์กรดีเดํน ผู๎ทาคุณประโยชน์หรือเข๎ารํวมในกิจกรรม
ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
10.2 ประชาชน หนํวยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีคํานิยม ยกยํอง เชิดชู และเห็น
คุณคําของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันสังคมไทยให๎ความสาคั ญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนและการบริหารสาธารณะแบบมีสํวน
รํ ว มตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว๎ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แหํ ง ราชอาณาจั ก รไทย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การยกยํอ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค คล
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให๎การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แกํชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให๎บุคคลหรือองค์กรมีความมุํงมั่น ตั้งใจ รํวมเป็นแกนนา
ในการสํงเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา ได๎จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู๎ที่ได๎รับความคั ดเลือกระดับ
หมูํบ๎ านเข๎า รั บ ใบประกาศเชิด ชูเ กีย รติและเนื่องในวันสื บสานประเพณี วัน สงกรานต์ และวั นผู๎ สู งอายุใ นทุ ก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังให๎ประชาชนมีความมุํงมั่น ชํวยเหลือสังคม และเป็นแบบอยํางตํอบุคคลอื่น
ตํอไปในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ยกยํ อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห๎ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การกิ จ กรรมด๎ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แกํชุมชน สังคม และประเทศชาติอยํางตํอเนื่องให๎สังคมได๎รับรู๎
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพรํผลงานของผู๎ที่ได๎รับรางวัลให๎เป็นตัวอยํางที่ดีแกํสาธารณชนตํอไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให๎บุคคล เด็กและเยาวชน รํวมสนับสนุนและสํงเสริมการดาเนินงานด๎าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่องและกว๎างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และสมาชิกเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู๎ทาคุณประโยชน์ด๎านตํางๆ เพื่อเสนอผู๎บังคับบัญชา (ดังนี้)
- ด๎านชํวยเหลือสังคมดีเดํน (ประชาชน)
- ด๎านถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นดีเดํน การจักสาน (ประชาชน)
- ด๎านถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นดีเดํน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ๎าน (ประชาชน)
- ด๎านถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นดีเดํน การแกะสลักไม๎ (ประชาชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู๎บังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู๎ทาคุณประโยชน์ได๎รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มีจิตสาธารณะ เพื่อให๎เป็นแบบอยํางกับประชาชน

ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมให๎ความรํวมมือกับหนํวยตรวจสอบที่ได๎ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฎิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ให๎ความรํวมมือกับหนํวยตรวจสอบที่ได๎ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เนื่องจากเห็นความสาคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญชํวยให๎การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชํวยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให๎ความรํวมมือกับหนํวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล๎ว
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ยังให๎ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสํวน
ราชการ
การให๎ความรํวมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได๎
มอบหมายให๎หนํวยงานผู๎เบิก/หัวหน๎าหนํวยคลัง มีหน๎าที่ให๎คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผํนดินกรณีได๎รับข๎อทักท๎วงให๎หัวหน๎าหนํวยงานผู๎เบิก/หัวหน๎าหนํวยงานคลังปฏิบัติตามขัอ
ทักท๎วงโดยเร็ว อยํางช๎าไมํเกิน 45 วัน นับจากวันที่ได๎รับแจ๎งข๎อทักท๎วง กรณีที่ชี้แจงข๎อทักท๎วงไปยัง สตง.แล๎ว แตํ
สตง.ยืนยันวํายังไมํมีเหตุผลที่จะล๎างข๎อทักท๎วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให๎ผู๎วําราชการจังหวัดให๎
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได๎รับทราบผลการวินัจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับ
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให๎งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝุายนิติการ
และดาเนินการทางวินัย สานักปลัด มีหน๎าที่ดาเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครํงครัด เที่ยงธรรม
ไมํเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร๎องเรียนกลําวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให๎ความรํวมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได๎ดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เพื่อความโปรํงใส และ
ปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผํานมาในรอบ 10 ปี ไมํพบการทุจริตแตํอยํางใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎เป็นมาตรการจัดการ กรณีได๎รับทราบหรือรับแจ๎ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรํงใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สานัก/กอง จัดทาข๎อตกลงการปฏิบัติราชการตํอผู๎บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานัก/กอง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ทุกสานัก/กอง ให๎ความรํวมมือกับหนํวยตรวจสอบที่ได๎ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานัก/กอง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงมีมาตรการจัดการ กรณีได๎รับทราบหรือรับแจ๎ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงมีความโปรํงใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี

ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด๎วยเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีนโยบายใช๎หลักธรรมาภิบาลสํงเสริมให๎ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร๎องเรียน แจ๎งเบาะแส เสนอข๎อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร๎องเรียน
ผํานชํองทางตํางๆ ได๎แกํ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือแจ๎งเบาะแสด๎วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให๎การดาเนินการรับเรื่องร๎องเรียนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สามารถแก๎ไขความเดือดร๎อน
ของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงได๎แตํงตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร๎องเรียนประจาเทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวง รวมถึงจัดทาคูํมือดาเนินการเรื่องร๎องเรียนของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงขึ้น เพื่อดาเนินการ
มาตรการจั ดการในกรณีได๎รั บ ทราบหรือรั บแจ๎งเรื่องร๎องเรียนตํางๆ เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบได๎ถือปฏิบัติให๎ เป็น
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบดาเนินการรับแจ๎งเรื่องร๎องเรียนตํางๆ
3.2 เพื่อจัดให๎มาตรการการจัดการในกรณีได๎รับทราบหรือรับแจ๎งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข๎องอยํางถูกต๎อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู๎รับผิดชอบเรื่องร๎องเรียน
6.2 จัดทาคูํมือดาเนินการเรื่องร๎องเรียนของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6.3 จัดประชุมให๎ความรู๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบเรื่องร๎องเรียนเพื่อใช๎เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก๎ไขปัญหาเรื่องร๎องเรียนที่ได๎รับจากชํองทางการร๎องเรียนตํางๆ ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรํงใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพรํกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียนของเทศบาลตาบล ทาทุํงหลวง
ให๎ผู๎รับบริการ ผู๎มีสํวนได๎เสีย คูํสัญญา ประชาชนทั่วไป หนํวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนํวยงาน
สามารถเข๎าใจและใช๎ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกลําวได๎ตรงกับความต๎องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียนดาเนินการเรื่องร๎องเรียนของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
ตามคูํมือดาเนินการเรื่องร๎องเรียนเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎องอยํางถูกต๎อง

ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข๎อมูลขําวสารของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศัยอานาจตามมาตร 9 แหํงพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งบัญญัติไว๎วํา
ภายใต๎บั งคั บ มาตรา 14 และมาตร 15 หนํว ยงานของรัฐ ต๎อ งจั ดให๎ มี ข๎ อมู ล ขํ าวสารของราชการอยํา งน๎ อ ย
ดังตํอไปนี้ไว๎ให๎ประชาชนเข๎าตรวจดูได๎ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่ อ ให๎ เ ป็ น ไปตามพระบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการที่ ดี พ.ศ.2546 เรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ความโปรํงใส การมีสํวนรํวม สามารถตรวจสอบได๎
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง วําด๎วยข๎อมูลขําวสารของ
ราชการ พ.ศ.2556 และประกาศเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เรื่อง คําธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข๎อมูลของศูนย์ข๎อมูลขําวสารเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
3.2 เพื่อให๎บริการข๎อมูลขําวสารของราชการไว๎ให๎ประชาชนเข๎าตรวจดู ศึกษา ค๎นคว๎า ตลอดจนเผยแพรํ
จาหนําย จํายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน๎าที่ให๎เป็นไปตามระเบียบนี้
3.3 เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับประชาชนการจัดระบบข๎อมูลขําวสาร นี้
3.3.1 ข๎อมูลขําวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.3.2 ข๎อมูลขําวสารที่ต๎องจัดไว๎ให๎ประชาชนตรวจได๎
3.3.3 ข๎อมูลขําวสารอื่น
3.3.4 ข๎อมูลขําวสารสํวนบุคคล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข๎อมูลขําวสารของราชการ จานวน 1 แหํง
4.2 ระเบียบเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงวําด๎วยข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2560 จานวน 1 ชุด
4.3 ประกาศเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เรื่องคําธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข๎อมูล
ขําวสารของศูนย์ข๎อมูลขําวสารเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 1 ฉบับ
4.4 แบบคาร๎องขอตรวจดูข๎อมูลขําวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดศูนย์ข๎อมูลขําวสารของราชกร
6.2 เมื่ออนุมัติแล๎ว แจ๎งเวียนทราบภายในทุกสํวนราชการ
6.3 จัดทารํางระเบียบฯ วําด๎วยข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2559 เสนอตํอผู๎บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

6.4 จัดทารํางประกาศฯ เรื่องคําธรรมเนียมการทาเสาและการรับรองสาเนาข๎อมูลขําวสาร เสนอตํอ
ผู๎บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทารํางแบบคาร๎องขอตรวจดูข๎อมูลขําวสาร เสนอตํอผู๎บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๏ะ ตู๎เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการตั้งศูนย์ข๎อมูลขําวสารของราชการ เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ณ สานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
10.2 มีการจัดระบบข๎อมูลขําวสารที่ครบถ๎วน ไว๎สาหรับอานวยความสะดวกให๎กับประชาชน
10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข๎อมูลขําวสารทางราชการ

ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่สาคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด๎ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข๎ อ มู ล ขํ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให๎
หนํวยงานของรัฐจะต๎องจัดให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลที่สาคัญๆ ของหนํวยงาน เชํน โครงสร๎างและการจัดองค์กร
อานาจหน๎าที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎จัดทามาตรการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่สาคัญและหลากหลาย ขึ้น
เพื่อให๎ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่และเข๎าถึงข๎อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎งํายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่สาคัญและเข๎าถึงงําย
3.2 เพื่อให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให๎ประชาชนหรือผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข๎อมูลประเภทตํางๆ เผยแพรํตํอประชาชนในพื้นที่ และเข๎าถึงได๎โดยสะดวกมากกวํา 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่และนอกพืน้ ที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให๎มีข๎อมูลขําวสารประเภทตําง ๆ เผยแพรํให๎ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได๎แกํ
- แผนพัฒนาท๎องถิ่น
- งบประมาณรายจํายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ๎าง
- ข๎อมูลรายรับและรายจําย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู๎บริหารท๎องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายประชาสัมพันธ์ กองคลัง กองชําง กองการศึกษา ธุรการ แผนงาน เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับการเผยแพรํ

ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ จัดให๎มีชํองทางที่ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด๎วยพระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 มาตรา 9 กาหนดให๎หนํวยงานของ
รัฐจะต๎องจัดให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลที่สาคัญๆ ของหนํวยงาน เชํน โครงสร๎างและการจัดองค์กร อานาจหน๎าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพรํข๎อมูลที่สาคัญๆ ของ
หนํวยงานผํานทางชํองทางที่หลากหลาย เพื่ อให๎การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ
หนํวยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหนํวยงาน เว็บไซต์ของหนํวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพรํ ข๎อมูล ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ตํางๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให๎
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน๎าที่และเข๎าถึงข๎อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวง ได๎งํายและสะดวกมากขั้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎มีชํองทางการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของหนํวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให๎ประชาชนหรือผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให๎มีชํองทางในการรับเรื่องร๎องเรียนที่เข๎าถึงประชาชนได๎งําย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีชํองทางในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของหนํวยงาน จานวนไมํน๎อยกวํา 7 ชํองทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให๎มีและเผยแพรํข๎อมูลขําวสารในชํองทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแกํประชาชน ได๎แกํ
- บอร์ดหน๎าสานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ตามชุมชน/หมูํบ๎าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขําว/รถกระจายเสียง/หนํวยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข๎อมูลขําวสารขององ์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการประจาและให๎ประชาชน
สืบค๎นได๎เอง
- จัดสํงเอกสารเผยแพรํรายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผํานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขําว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท๎องถิ่น
- ประกาศผํานเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๏ค ที่มีข๎อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- รายการ TV

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายประชาสัมพันธ์ กองคลัง กองชําง กองการศึกษา ธุรการ แผนงาน เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนชํองทางในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของหนํวยงาน

ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานรํวมกันของทุกภาคสํ วนที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกหมูํบ๎าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น นาแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและ
ท๎องถิ่นของประชาชน เทศบาลคาบลทาทุํงหลวงได๎ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมํบทชุมชน
ประจาปี รวมถึงการนาเข๎าบรรจุไว๎ในรํางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
จึงได๎จัดให๎มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมํบทชุมชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข๎อมูลพื้นที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท๎องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาของผู๎นาชุมชน
3.3 เพื่อให๎ได๎แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให๎ประชาชนได๎รํวมกระบวนการ รํวมคิด รํวมทา รํวมแก๎ปัญหา และสํ งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม
3.6 เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให๎มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบล
ทาทุํ งหลวง ส าหรั บ ให๎ ป ระชาชนได๎ แสดงความคิ ดเห็ นให๎ ได๎ม าซึ่ง แผนงานของชุม ชน เพื่อ นามาบรรจุไ ว๎ใ น
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพี่อคัดเลือกผู๎จัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข๎าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข๎อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข๎อมูล

6.6
6.7
6.8
6.9

จัดประชุมผู๎นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
จัดประชุมเพื่อพิจารณารํางแผนชุมชน
จัดทาแผนชุมชนเพื่อสํงให๎สานักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ประเมินผล และรายงานผลให๎ผู๎บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให๎มีการพิจารณารํางแผนชุมชน จานวน 6 ชุมชน ระหวํางเดือน
มีนาคม-เมษายน
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีข๎อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได๎มาตรฐานสาหรับใช๎ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท๎องถิ่น
10.2 ได๎รับทราบปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน
10.3 ได๎แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
10.4 ประชาชนได๎แสดงความคิดเห็นและรํวมกันแก๎ไขปัญหาของชุมชน
10.5 ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
10.6 ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงเคลื่อนที่ (จัดทาประชาคมหมูํบ๎าน)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงได๎รับการยกฐานะจากองค์การบริหารสํวนตาบลเป็นเทศบาลตาบล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ซึ่งมีอานาจหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะแกํ
ประชาชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 (แก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13
พ.ศ.2550) ประกอบกั บ การถํา ยโอนภารกิ จจากสํ ว นราชการตํ า งๆ ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ทาให๎มีภารกิจในการให๎บริการสาธารณะเพิ่ม
มากขึ้น พระราชกฤษฎีกาวําด๎ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให๎
หนํวยงานของรัฐได๎ดาเนินการตามภารกิจอานาจหน๎าที่โดยต๎องมีเปูาหมายให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและคุ๎มคําในเชิงภารกิจ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการ
สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนในการรํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมรับผลประโยชน์ และรํวมรับผิดชอบ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงได๎ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาที่ต๎องมาจากความ
ต๎องการของประชาชนในพื้นที่และได๎เน๎นการบริหารงานที่สามารถตอบสนองความต๎องการได๎ตรงเปูาหมาย เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ๎มคําในเชิงภารกิจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจึงได๎จัดทา
โครงการเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงเคลื่อนที่ ประจาปี ขึ้น เป็นการอานวยความสะดวกและให๎บริการประชาชน
นอกสถานที่ โดยมีเปูาประสงค์ในการตอบสนองความต๎องการของประชาชน เป็นการรับรู๎ปัญหาความต๎องการใน
การพัฒ นาและเป็น การสํ งเสริ มให๎ ป ระชาชนเข๎ามามีสํว นรํวมในการบริห ารงานมากขึ้น เพื่อนาข๎อมูล ที่ได๎มา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและการปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงตํอไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ อ านวยความสะดวกและบริ ก ารประชาชนในด๎ า นตํ า งๆ เชํ น การรั บ เรื่ อ งราวร๎ อ งทุ ก ข์
การตรวจสุขภาพเบื้องต๎น
3.2 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความต๎องการของประชาชนสาหรับเป็นข๎อมูลในการ
จัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น
3.3 เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางองค์กรกับประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดหนํวยเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงเคลื่อนที่บริการประชาชน จานวน 6 วัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมูํที่ 1 – 6
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 หมูํที่ 1 บ๎านทาทุํงหลวง
ครั้งที่ 2 หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองลึก
ครั้งที่ 3 หมูํที่ 4 บ๎านหนองยางไคล
ครั้งที่ 4 หมูํที่ 3 บ๎านท๎องฝาย

(5) ครั้งที่ 5 หมูํที่ 5 บ๎านหนองยางฟูา
(6) ครัง้ ที่ 6 หมูทํ ี่ 6 บ๎านทุํงทองกวาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
6.2 ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินงานตามโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให๎ประชาชนได๎รับทราบโดย
- ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขําวเสียงตามสายของเทศบาลและหมูํบ๎าน
- ติดประกาศตามสถานที่ตํางๆ
- จัดทาจดหมายขําว
6.4 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดหนํวยเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงเคลื่อนที่บริการประชาชน จานวน 6 วัน รายละเอียดดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 หมูํที่ 1 บ๎านทาทุํงหลวง
(2) ครั้งที่ 2 หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองลึก
(3) ครั้งที่ 3 หมูํที่ 4 บ๎านหนองยางไคล
(4) ครั้งที่ 4 หมูํที่ 3 บ๎านท๎องฝาย
(5) ครั้งที่ 5 หมูํที่ 5 บ๎านหนองยางฟูา
(6) ครั้งที่ 6 หมูํที่ 6 บ๎านทุํงทองกวาว
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ตามเทศบั ญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน หมวดคําใช๎จํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๒) คําใช๎จํายในการจัดทาโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงเคลื่อนที่ จานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนที่มารับริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
10.2 ประชาชนได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต๎องการที่เป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานของเทศบาล
10.3 ประชาชนได๎พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
10.4 ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารงานของเทศบาล
10.5 มีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแก๎ไขเหตุเดือดร๎อนราคาญ ด๎านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นสํวนงานที่มีอานาจหน๎าที่โดยตรงในการ
ดูแลด๎านการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล๎ อ มให๎ แกํป ระชาชน ตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
ซึ่งมุํงเน๎นการบริการให๎ประชาชนอยูํในสภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีเอื้อตํอการดารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ๎ ง เรื่ อ งราวหรื อ ร๎ อ งทุ ก ข์ อั น มี ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ สภาพสิ่ ง แวอล๎ อ มที่ มี เ หตุ เ ดื อ ดร๎ อ นร าคาญ เชํ น
กลิ่นเหม็น เสียงดัง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงจึงมีหน๎าที่เรํงดาเนินการตรวจสอบและแก๎ไขเหตุเดือดร๎อนราคาญ
นั้นเพื่อแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ รั บ แจ๎ ง ปั ญ หาความเดื อ ดร๎ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ เ ดื อ ดร๎ อ นร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได๎แก๎ไขปัญหาได๎อยํางถูกต๎องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให๎อยูํในสภาพแวดล๎อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ๎าหน๎าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รับแจ๎งเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร๎อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร๎อนราคาญ
5.2 เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบชํองทางในการแจ๎งเหตุเดือดร๎อนราคาญ
5.3 รับแจ๎งโดยตรงหรือรับเรื่องผํานศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ และนาเรื่องเสนอตํอคณะผู๎บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อแก๎ไขปัญหาตามความจาเป็นและเรํงดํวน
5.5 แจ๎งผลการปฏิบัติงานให๎ผู๎ร๎องเรียนทราบ 15 วัน นับแตํวันรับแจ๎ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร๎อนราคาญ
6.2 เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบชํองทางในการแจ๎งเหตุเดือดร๎อนราคาญ
6.3 รับแจ๎งโดยตรงหรือรับเรื่องผํานศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ และนาเรื่องเสนอตํอคณะผู๎บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อแก๎ไขปัญหาตามความจาเป็นเรํงดํวน
6.5 แจ๎งผลการปฏิบัติงานให๎ผู๎ร๎องทราบภายใน 15 วัน นับแตํวันรับแจ๎ง

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให๎บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแตํเวลา 08.30-16.30 น. โดยชํองทางร๎องทุกข์/
ร๎องเรียน ได๎แกํ) 1. ไปรษณีย์ 2. โทรศัพท์ 3.โทรสาร 4. เฟสบุ๏ค 5. กลํองรับเรื่องร๎องทุกข์
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ๎วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร๎ องทุกข์/ร๎องเรียนเหตุเดือดร๎อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให๎ เห็ นวํา
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการสอดสํองดูแลสังคมและการอยูํรํวมกัน แสดงให๎เห็นถึงการเปิดโอกาสให๎ประชาชน
มีสํวนรํวมในการสอดสํองดูแลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลททุํงหลวง
10.2 สามารถดาเนินการแก๎ไขปรับปรุงเหตุเดือดร๎อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ๎งเหตุหรือร๎องเรียน/
ร๎องทุกข์
10.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ๎งผลการดาเนินการให๎ผู๎ร๎องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลาดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร๎องเรียน ร๎องทุกข์ในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน๎าที่
ของเทศบาล ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช๎วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี คานึงถึงการมี
สํวนรํวมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได๎ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวําด๎วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนั้น การบริหารงานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จะประสบ
ความส าเร็ จ หรื อ ล๎ ม เหลว ขึ้ น อยูํ กับ ผู๎ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่น สมาชิ ก สภา พนัก งานเทศบาล
ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎างของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ซึ่งเป็นผู๎แปลงนโยบายไปสูํการปฏิบัติจนสาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
โดยเฉพาะงานด๎า นการบริ ก าร ซึ่ง เป็ น หนึ่ งในระบบการบริก ารสาธารณะที่ผู๎ บ ริห ารและพนั กงานเทศบาล
ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง จะต๎องรํวมมือกันปรับปรุงการทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎มากที่สุด เมื่อมารับบริการแล๎วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนใน
การทางาน ทาให๎เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต๎องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องาน
บริ การที่มีคุณภาพที่ ดีที่สุ ด ทั่ว ถึงและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ให๎ กั บ
ประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร๎ องเรียน ร๎องทุกข์ในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นการตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
เพื่อพัฒนางานด๎านการบริการ แก๎ไขปัญหาเรื่องร๎องเรียน ร๎องทุกข์ และข๎อบกพรํองในการตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดี ทัศนคติที่ดีตํอกัน ระหวํางผู๎ให๎บริการ คือ
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง กับผู๎รับบริการ คือ ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ประสานงานกับเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร๎องเรียน ร๎องทุกข์
3.2 เพื่อให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎ให๎บริการ และผู๎รับบริการ
3.3 เพื่อให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร๎องเรียน ร๎องทุกข์ จานวน 7 แหํง
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 หมูํที่ 1 – หมูํที่ 6 ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
5.2 เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เก็บรวบรวมข๎อมูล
6.2 เสนอโครงการ
6.3 ดาเนินโครงการ
6.4 สรุปผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได๎รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร๎องเรียน ร๎องทุกข์
10.2 เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎ให๎บริการ และผู๎รับบริการ
10.3 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

ลาดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด๎วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี บทบาทสาคัญในการให๎บริการสาธารณะ บรรเทา
ทุกข์ บารุงสุข แกํประชาชนภายในกรอบอานาจหน๎าที่ และโดยที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่มีภาระหน๎าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 6 หมูํบ๎าน ในเขตตาบลทาทุํงหลวง ซึ่งปัญหาของประชาชน
ในพื้นที่ก็มีอยูํเป็นประจาที่เกี่ยวกับการเรื่องร๎องเรียน และร๎องทุกข์ ซึ่งทาให๎การบริหารงานของเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวงต๎องดาเนินการปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติราชการในสํวนที่เกี่ยวข๎องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและให๎เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครงอสํวนท๎องถิ่น
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน – ร๎องทุกข์ ตาบลทาทุํงหลวง เพื่อให๎
เกิดประสิทธิภาพและความสั มฤทธิ์ผลของการดาเนินการ โดยเฉพาะในสํวนของการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
จึงได๎จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์” ณ ห๎องปฏิบัติงาน สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
พร๎อมจั ดวางตู๎รั บเรื่ องราวร๎ องเรีย นและร๎องทุกข์ (ตู๎แดง) ณ หน๎าอาคารสานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
และขอแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร๎องเรียน – ร๎องทุกข์ เพื่ออานวยความสะดวกให๎แกํประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎องในงานด๎านตํางๆ
3.2 เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร๎องเรียน ร๎องทุกข์
3.3 เพื่อให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎ให๎บริการ และผู๎รับบริการ
3.4 เพื่อให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
แตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย์รับ เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ จานวน 7 ราย เพื่ออานวยความสะดวกแกํ
ประชาชนผู๎มาใช๎บริการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง และพื้นที่ใกล๎เคียงเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบรับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์
6.2 เขียนเสนอขอรับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์
6.3 เสนอผู๎บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
6.4 เจ๎าหน๎าที่ตามคาสั่งให๎บริการข๎อมูล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได๎รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร๎องเรียน ร๎องทุกข์
10.2 เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎ให๎บริการ และผู๎รับบริการ
10.3 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

ลาดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตํงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข๎อ 7 (2) และข๎อ 9 กาหนดให๎มัองค์
กรและโครงสร๎างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให๎เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ.2548 เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง โดยสานักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแตํงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสํวนได๎มีสํวนรํวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทารํ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง และแผนพัฒ นาท๎องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ให๎สอดคล๎องกับประเด็ นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง กาหนดด๎วยความถูกต๎อง โปรํงใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 9 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู๎แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง บางตาแหนํงในปัจจุบันครบ
วาระการดารงตาแหนํง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต๎องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหนํงดังกลําวมาดารง
ตาแหนํงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหนํง เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนาข๎อ 7 (2) และข๎อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํ งหลวงเพื่อ
เป็นองค์กรในการยกรํางหรือจัดทารํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงและรํางแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เพื่อใช๎เป็น แผนพัฒ นาในการพัฒ นาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ความต๎องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ด๎วยความถูกต๎อง โปรํงใส สุจริต และให๎ความสาคัญในการ
ตํอต๎านทุจริต

ลาดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประชุมประชาคมหมูํบ๎านและประชาคมตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นกฎหมายที่คํอนข๎างใหมํ
และมีจานวนหลายฉบับด๎วยกัน ทาให๎ประชาชนยังไมํอาจได๎รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมีสํ ว นรวมของประชาชนตํอการกระจายอานาจ เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎จัดทาโครงการ ประชุม
ประชาคมหมูํบ๎านและประชาคมตาบล ขึ้น เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจการมีสํวนรํวมของประชาชนตํอการพัฒนาท๎องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน โปรํงใส และตรวจสอบได๎เพื่อ
เผยแพรํความรู๎ให๎กับประชาชนถึงการมีสํวนรํวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาท๎องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู๎ น าองค์ ก รประชาชน เชํ น ก านั น ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น ผู๎ ชํ ว ยผู๎ ใ หญํ บ๎ า น สารวั ต รก านั น ผู๎ น าชุ ม ชน
แพทย์ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุํมอาชีพ ตลอดจนประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู๎แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู๎เข๎ารํวมประชุมประชาคมสามารถเข๎าใจการบริหารงานแบบการมีสํวนรํวม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร๎างทัศนคติที่ดีระหวํางประชาชนและหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น

ลาดับที่ 37
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร๎างการเรียนรู๎ เพื่อมุํงเน๎นยกระดับการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการพัฒนาท๎องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให๎คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวําเป็นประชาชนกลุํมหนึ่งในชุมชน สร๎างแผนชุมชนขึ้นมาด๎วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมํบทชุมชนที่วํา “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต๎องการให๎ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข๎าไปทาให๎ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให๎ชุมชนได๎รับการเรียนรู๎ รู๎จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค๎นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก๎ไขปัญหาในอนาคตได๎ และการประสานกับ
หนํวยงานทุกภาคสํวน เพื่อให๎เกิดความรํวมมือเป็นพลังสาคัญในการแก๎ไขปัญหาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให๎คนในชุมชนได๎แลกเปลี่ยนเรีย นรู๎รํวมกันได๎เห็นข๎อเดํน ข๎อดี โอกาสและข๎อจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยํางมีเปูาหมายมีชํองทางในการแก๎ไขปัญหาของชุมชนได๎อยํางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต๎องการของชุมชนได๎คิดเป็นและกล๎าที่จะตัดสินใจด๎วยตนเองได๎
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกหมูํบ๎านในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู๎บริหาร กานันผู๎ใหญํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร๎อมให๎ความรู๎แกํประชาชนในพื้นที่ โดยใช๎หอกระจายขําวและเสียงตาม
สายในหมูํบ๎าน
5.3 ดาเนินการาจัดทาแผนชุมชนของทุกหมูํบ๎านตามกาหนดการ
5.4 สํงแผนชุมชนให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูํได๎อยําง
เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได๎รับผลประโยชน์รํวมกันอยํางทั่วถึงและเทําเทียมความรํวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะกํอให๎เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตํอกันได๎ รวมทั้งปลูกทัศนคติ คํานิยมที่ดีให๎กับลูกหลาน
สามารถหาแนวรํวมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นของตนเองได๎

ลาดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแตํงตั้งตัวแทนประชาคมเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎ดาเนินการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีในด๎านการ
จัดซื้อจัดจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และสํงเสริมให๎ภาคประชาชน (ประชาคม) ให๎มี
สํวนรํวมอยํางแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผํานการประชาคม) ในการมีสํวนรํวมกับเทศบาลตาบลทุํงหลวง
อยํางแข็งขันสาหรับการทางานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ กาหนดให๎ภาค
ประชาชนและสํงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผํานการประชาคม) ให๎มีสํวนรํวมอยํางแข็งขัน กับมาตรการ
ปูองกันการทุจริตในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงนั่นคือได๎ทาหน๎าที่อยํางถูกต๎อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนหมูํบ๎านทั้ง 6 หมูํบ๎าน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 สํงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผํานการประชาคม) ให๎มีสํวนรํวมกับเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
อยํางแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ได๎มีกฎหมายระเบียบ ข๎อบังคับ กาหนดให๎ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต๎องไปมีสํวนเกี่ยวข๎องกับเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงในหลายๆ สํวน เชํน ให๎
ตัวแทนประชาคมมีสํวนรํวมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ วําด๎วยการพัสดุ เชํน เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ๎าง ฯลฯ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน๎าที่และบทบาทในการมีสํวนรํวมและตรวจสอบการด
เนินงานของหนํวยงานท๎องถิ่นของตนเอง

ลาดับที่ 39
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด๎ ว ยกรมสํ ง เสริ ม การปกครองท๎ อ งถิ่ น ก าหนดให๎ เ ทศบาลในฐานะองค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ต๎ อ ง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลวํา
สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไมํ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อ นาผลที่ได๎จาก
การประเมินมาใช๎ในการปรับปรุง แก๎ไข สํงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจตํางๆ ของเทศบาล
ตํอไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตร 9(3) และมาตรา 45 แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด เทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวง จึงได๎จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
เพื่อให๎ การประเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการของเทศบาลตาบลทาทุํง หลวง มีการขับ เคลื่ อนอยํางเป็ น
รูปธรรม ซึ่งจะสํงเสริมให๎เทศบาลมีมาตรในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช๎วิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี และให๎คานึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข๎อมูลขําวสาร โดยให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได๎อยํางถูกต๎องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให๎ เกิดกระบวนการมีสํว นรํว มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลทาทุํงหลวง และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
3.3 เพื่อดาเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับสํวนราชการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อรวบรวมข๎อมูล
6.2 จัดโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2558) จานวน 7 คน ประกอบด๎วย

(1) ผู๎แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู๎แทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผู๎ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน๎าสานักปลัด
เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
(6) หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป
เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ
ให๎คณะกรรมการฯ ดาเนินงานดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ปีละ 2 ครั้งเป็นอยํางน๎อย
แล๎วเสนอผลการประเมินให๎เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงทราบ เพื่อนาผลที่ได๎ จากการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงแก๎ไข
สํงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจตํางๆ ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให๎เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการปฏิบัติราชการของหนํวยงานตํางๆ ของเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวงพร๎อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล๎วรายงานให๎ผู๎บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก๎ไขตํอไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา

ลาดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริ หารกิจการบ๎านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1. การบริหารราชการเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้ น เพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลทาทุํ งหลวง ให๎ เกิ ดความโปรํ งใส
ตรวจสอบได๎เสริมสร๎างบทบาทของประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมูํบ๎าน และเพื่อให๎
สอดคล๎องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎ องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตาบล ให๎เกิดความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ เสริมสร๎าง
บทบาทของประชาชน
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู๎แทนชุมชน ผู๎แทนสภาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎แทนพนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ารํวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
หรือโครงการที่มีผลกระทบตํอความเป็นอยูํของประชาชนทาให๎เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงมีความโปรํงใส

ลาดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
กาหนดให๎ ห นํ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด๎ กาหนดไว๎ รายงานตํ อ ผู๎ กากั บ ดูแ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก๎าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให๎การปฏิบัติถูกต๎องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎มี
การจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให๎นายกเทศมนตรีตาบลทาทุํงหลวงทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯกาหนด
3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตํอผู๎กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
6.2 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนํวยงานยํอย
6.3 ผู๎บริหารมีหนังสือแจ๎งให๎ทุกสํวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนํวยงานยํอย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข๎อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู๎บริหาร พร๎อมจัดสํงรายงานให๎ผู๎
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงตํอการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดตํอองค์กรและประชาชนโดยรวม

ลาดับที่ 42
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหนํวยงานไมํวําจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ ระบบการควบคุมภายในจะชํวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนํวยงานให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ซึ่งจะทาให๎ปฏิบัติงานและการจัดการของหนํวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผํานมาการบริหารงานของหนํวยงานภาครัฐ ได๎มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให๎ใช๎
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูํในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข๎อหารือตํางๆ
โดยสํวนใหญํ จะเน๎นไปที่การควบคุมด๎านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว๎ ซึ่งไมํครอบคลุมถึงการจัดการด๎านอื่นๆ นอกเหนือจากด๎านการเงินและบัญชีในหนํวยงาน
จึงไมํสามารถสะท๎อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหนํวยงานได๎ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด๎านและสามารถสะท๎อนภาพให๎เห็นเป็นองค์รวมของหนํวยงานนั้นๆ วํามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมํเพี ยงใด การที่ระบบควบคุมภายในของรัฐยังไมํครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็ น ชํ อ งทางรั่ ว ไหลท าให๎ เ กิ ด ความเสี ย หายในหนํ ว ยงานและการด าเนิ น งานไมํ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ทั้งนี้สาเหตุสํวนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน๎าที่และมอบหมายงานในหนํวยงานไมํเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง กระบวนการให๎ บุ ค คลหนึ่ ง เพี ย งคนเดี ย ว การควบคุ ม สอบทานและการตรวจสอบยั ง ไมํ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนํวยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให๎ระบบการควบคุมภายในเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให๎การใช๎ทรัพยากรเป็นไป
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ๎อนหรือไมํจาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด๎าน
การเงินหรือด๎านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให๎มีข๎อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต๎องครอบถ๎วนและเชื่อถือได๎ สร๎างความมั่นใจแกํผู๎บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
3.3 เพื่อให๎บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข๎อตกลง ระเบียบข๎อบังคับ
ตํางๆ ของหนํวยงานอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให๎การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนํวยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนํวยงานให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎ วึ่งจะ
ทาให๎การปฏิบัติงานและการจัดงานของหนํวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิธีดาเนินการ
5.1 แตํงตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินวําด๎วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข๎อ 6
4.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให๎คณะทางานฯ เพื่อสรุปข๎อมูล
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตํางๆ ให๎นายกเทศมนตรีตาบลและผู๎บริหารทราบ
6. พื้นที่ดาเนินการ
สานัก/กอง เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข๎อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในร๎อยละ 80 ได๎ดาเนินการแก๎ไข
10.3 ร๎อยละของหนํวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายเพิ่ม
ระดับมากขึ้น

ลาดับที่ 43
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช๎จํายเงินให๎ประชาชนได๎รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด๎านการคลังเป็นการทางานที่ต๎องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิ ธีก ารท างานต๎ องอยูํ ใ นกรอบ และต๎อ งมีร ะบบการบริ การที่ร วดเร็ว ถู ก ต๎อ ง ประชาชนหรื อ
ผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจสร๎างความสะดวกให๎แกํประชาชนมากที่สุดถูกต๎องทั้งระเบียบกฎหมาย ข๎อเท็จจริง
ไมํมีข๎อผิดพลาดบริการด๎วยความเสมอภาคกันไมํเลือกปฏิบัติเสริมสร๎างความโปรํงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิน การคลังเกิดความโปรํงใสไมํเกิดการทุจริต คอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่โปรํงใส สามารตรวจสอบได๎
รายงานการเงินจากหนํวยงานภายในและภายนอกไมํพบข๎อบกพรํองมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข๎อมูลอื่น
ตํอประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎
3.2 การใช๎งบประมาณอยํางคุ๎มคําและเปิดโอกานให๎ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได๎
3.3 ปฏิบัติงานถูกต๎งตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
3.4 ในการบริการจัดการต๎องทาอยํางเปิดเผยสามารถตรวจสอบได๎ จึงต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไขการ
ทางานขององค์กรให๎มีความโปรํงใส สามารถเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร เปิดโอกาสนให๎ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต๎องได๎
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ษ. 2547 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให๎ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง ภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปี
และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น
และประกาศสาเนารายงานดังกลําวโดยเปิดเผยเพื่อให๎ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด๎านการเงินการคลังและงบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจํายถูกต๎อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นที่หรือผู๎รับบริการ

ลาดับที่ 44
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ๎างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลทารทุํ ง หลวง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี สํ ว นรํ ว มตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีการวําด๎วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2546-2561) เทศบาลต าบลทาทุํง หลวง จึง ได๎ ด าเนิน การสํ ง เสริ มการมี สํ ว นรํว มของ
ประชาชน โดยการกาหนดให๎มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให๎ประชาชนเข๎ามา
มีสํวนรํวมโดยผํานชํองทางหรือกลไกในการรํวมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวงทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสนในการได๎รับข๎ อมูลขําวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได๎เรียนรู๎การบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมหรือการบริหาราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง
สํวนเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุ๎นการปรับเปลี่ยนสูํการบริหารราชการที่เปิดเผย โปรํงใส เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต๎องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให๎ตัวแทนภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎าง ของเทศบาล
ตาบลทาทุํงหลวง
3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด๎านที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงให๎เกิดการ
พัฒนาได๎อยํางคุ๎มคํา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง ได๎แกํ กรรมการตรวจการจ๎าง
6.2 จัดทาคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได๎กาหนดให๎มีการแตํงตั้งให๎มีผู๎แทน
ชุมชนเข๎ารํวมเป็นกรรมการ แตํเทศบาลตาบลทาทุํงหลวงให๎ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข๎ารํวมตรวจสอบ
เพื่อให๎การดาเนินงานเป็นไปอยํางซื่อตรง โปรํงใส โดยตัวแทนชุมชนไมํต๎องรํวมรับผิดหารเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ๎างทุกครั้ง เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างและตรวจการจ๎างอยําง
ละเอียดและถูกต๎อง

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ๎างของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง มีความโปรํงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรํวมตรวจสอบ
และไมํเกิดปัญหาการทุจริต

ลาดับที่ 45
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท๎องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งตํอการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด๎วย
เหตุผลดังกลําวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู๎ของสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎มีความพร๎อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให๎แกํชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอยํางยิ่ง ประกอบกับการให๎การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวงได๎ดาเนินการ เพื่อให๎สมาชิก สภาท๎องถิ่นมีความรู๎และทักษะด๎านการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติหน๎าที่ รวมถึงมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบข๎อกฎหมายตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่นด๎วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ไ ด๎
อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎มีการจัดสํงสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎เข๎ารับการฝึกอบรมอยูํเสมอ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท๎องถิ่น ให๎ท๎องถิ่นมีความ
เจริญก๎าวหน๎า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร๎างการเรียนรู๎และประสบการณ์การทางานให๎กับสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎มีความเข๎าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน๎าที่
3.2 เพื่อให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต๎อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อสํงเสริมให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท๎องถิ่นได๎ถูกต๎อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง และหนํวยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ฝุ ายบริ ห ารงานบุ คคลตรวจสอบหลั กสู ตรการฝึ กอบรมทั้ งภายในเทศบาลตาบลและหนํว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดสํงสมาชิกสภาท๎องถิ่นเข๎ารับการอบรมหรือรํวมประชุมสัมมนาแล๎วแตํกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร๎อยแล๎ว ดาเนินการเสนอผู๎บังคับบัญชาเพื่อสํงสมาชิก
สภาท๎องถิ่น เข๎ารั บ การฝึ กอบรม หรื อเข๎า รํว มประชุม หรือดาเนินการจัดฝึ กอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ๎งให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นผู๎ผํานการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผํานนายกเทศมนตรีตาบลทาทุํงหลวง
6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท๎องถิ่น และรายงานเสนอนายกเทศมนตรี
ตาบล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท๎องถิ่นมีความรู๎ความเข๎าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน๎าที่
10.2 สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎รับการเรียนรู๎และประสบการณ์การทางานใหมํๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกท๎องถิ่นเป็นไปอยํางถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท๎องถิ่นของเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 12 ราย ได๎รับการฝึกอบรม

ลาดับที่ 46
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสํงเสริมสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสํงเสริมสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น กลไก
สาคัญที่ใช๎สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิส ระเต็มในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แตํถึงแม๎จะเป็นอิสระ
สํวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานตําง ๆ ขององค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่นให๎เป็นไปโดยความเรียบร๎อย
และถูกต๎อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนารํวมกัน นอกจากจะทาให๎เทศบาลตาบลมีบรรยากาศการทางานแบบมี
สํวนรรํวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับองค์กร สามารถนาไปสูํความโปรํงใสในเทศบาลตาบล
และลดการทุจริต
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จึงได๎ดาเนินกิจกรรมสํงเสริมสมาชิกสภาท๎องถิ่นให๎มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท๎องถิ่นในการเป็นหนํวยตรวจสอบ โดยให๎
สมาชิกสภารํวมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเพื่อให๎การปฏิบัติงานโปรํงใสและสามารถ
ตรวจสอบได๎อีกทั้งยังเป็นการชํวยลดปัญหาการทุจริตได๎
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให๎เกิดความโปรํงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได๎
3.3 สมาชิกสภาท๎องถิ่นเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง และหนํวยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคูํมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นใช๎สาหรับการประชุม
6.2 แตํงตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการตํางๆ เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง
โครงการตํางๆ การแปรณัตติรํางเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท๎องถิ่นตั้งกระทู๎ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการสภา สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท๎องถิ่นเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ และรํวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตํางๆ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎

ลาดับที่ 47
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขํายด๎านการปูองกันทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กาหนดให๎เทศบาลมี
ภารกิจหน๎าที่ต๎องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขจองประชาชน โดยใช๎วิธีบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และให๎คานึงถึงการ
มีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ๎าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับวํา
ด๎วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีการวําด๎วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุํงเน๎นในการสร๎างจิตสานึก คํานิยม การบูรณาการ
การสร๎างความเข๎มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได๎ในทุกวงการ ไมํวําจะเป็นวงการระดับท๎องถิ่นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ ง เทศบาลต าบลทาทุํ ง หลวง มี ภ ารกิ จ หน๎ า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการท๎ อ งถิ่ น ให๎ มี ค วามก๎ า วหน๎ า
เจริญรุํงเรือง โดยการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรํวมกัน
พัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท๎องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จะพัฒนาให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎นั้น จาเป็นจะต๎องมีองค์ประกอบหลายๆ ด๎าน ในการรํวมกันพัฒนาท๎องถิ่น ในการนี้
การมีเครือขํายด๎านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให๎ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึ ง ภาคประชาชนได๎ มี สํ ว นรํ ว มในการเป็ น เครื อ ขํ า ยรํ ว มกั บ เทศบาลต าบลทาทุํ ง หลวง ในการรํ ว มคิ ด
รํวมพิจารณา รํวมตัดสินใจ รํวมทา รํวมรับผิดชอบ และรํวมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท๎องถิ่น
เทศบาลต าบลทาทุํง หลวง พิ จ ารณาแล๎ ว เห็ นวํ า การมี เครื อ ขํ ายดั ง กลํ า วเป็ น สิ่ ง จาเป็ น จึ ง ได๎ จั ด ท า
มาตรการสํงเสริมและพัฒนาเครือขํายด๎านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครือขํายด๎านการปูองกันการทุจริตให๎มีความเข๎มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร๎างแกนนา แนวรํวมและเครือขํายในการรักษาผลประโยชน์ของท๎องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ให๎กับทุกภาคสํวน ให๎เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครั ฐ วิส าหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
เข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นเครือขํายด๎านการปูองกันการทุจริตรํวมกับเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง และหนํวยงานที่จัดฝึกอบรม

6. วิธีดาเนินการ
6.1 แตํงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รํวมเป็นเครือขํายด๎านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง
6.2 จั ดทาฐานข๎อ มูล บุ ค คล องค์กร สํ ว นราชการ และองค์ก รปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่น ทุก แหํ ง บริ เวณ
ใกล๎เคียง โดยการลงทะเบียนการเข๎ารํวมเป็นเครือขําย
6.3 เปิ ดโอกาสให๎ เครื อขํา ยที่ได๎ รับ การแตํ งตั้ง มีสํ ว นรํว มในการบริ ห ารราชการของเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวง ในการรํวมคิด รํวมพิจารณา รํวมตัดสินใจ รํวมทา และรํวมรับผิดชอบ รํวมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต
6.4 สํงเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให๎กับเครือขํายในการรํวมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
6.5 ทาบันทึกข๎อตกลง (MOU) รํวมกันระหวํางเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง กับบุคคล องค์กร สํวนราชการ และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เข๎ารํวมเป็นเครือขําย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไมํใช๎งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให๎เกิดแกนนา แนวรํวมและเครือขํายในการรักษาผลประโยชน์ของท๎องถิ่น
10.2 ทาให๎ทุกภาคสํวนมีความรู๎ กํอให๎เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ทาให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุํงหลวง

