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คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจถึงกรอบและ
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานป้องกันการทุจริตและ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางานให้บังเกิดประโยชน์
สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิ
ชอบได้อีกทางหนึ่ง
กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้นามาจากคู่มือการ
จัดทาแผนปฏิบัติบัติป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงานป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สานักงาน ป.ป.ช.) และ
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กาหนดไว้ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
18 พฤษภาคม 2560

สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
- หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง)
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
- เป้าหมาย
- ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสาคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับปัญหา
ที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ เทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็น
เทศบาลที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
เทศบาลและประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด้ า นความโปร่ ง ใสทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประ
เทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2564 : ซึ่งการที่ระดับคะแนนสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,853 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่ งเน้นการกระจายอานาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วประเทศ หากองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต
น าเงิ น ทุ ก บาททุ ก สตางค์ ม าพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นหน่ว ยงานหลั กในการจัดทาบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานใน

ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น ก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหาย ที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการ ป.ป.ช จึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและ
ร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้ให้สานักงาน ป.ป.ช ดาเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2559 มีผลบ่งชี้หรือยืนยันให้เป็นรูปธรรมได้ว่ามี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนไม่น้อย ได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รั บรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ต้านการป้องก้นการทุจริต จานวน 147 แห่ง พร้อมที่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องกับ การกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม และการป้องกันการทุจริตที่มี อยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ มชนมากขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพม ากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบกฎหมาย
4. สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด จากการขาดควมรู้ ความเข้ า ใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดการทุจริต

2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริ ตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกในการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4. การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครับ
5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้ตนเองและครอบครัว
6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนร่วม
7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฏร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้นๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่
ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ ภ าพลั กษณ์ข องประเทศไทยเรื่ อ งการทุ จริต คอร์รัปชัน มีผ ลในเชิงลบสอดคล้ อ งกับ การจั ดอั นดับ ดัช นี ชี้ วั ด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intermational – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง คณะกรรมป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมากล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมป์ที่ทาให้

สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ฐาติพี่น้อง และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยมติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน
จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
ที่มาของแผน
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฎอยู่
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณากาหนดให้มี เป็นการเพิ่มเติมความเหมาะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระสาคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิ ภาพและ
เข้มแข็ง
4.เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบั ติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้าราชการ
3. โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นับ สนุ น ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6. กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือให้บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามประเภท
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโชน์สุขประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายทั้ง
สามฉบับจึงได้มีบทบัญญัติกาชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบ
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้กาหนดไว้
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ราชการแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไก
การตรวจสอบการดาเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากดาเนินตาม
ภารกิจนั้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
- การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ประกอบด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา การจั ด ท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ
โดยให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่วกับรายงานผลการดาเนิน งานการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ดังกล่าวฯ ยังสอดคล้องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
มีความว่า
“ข้อ 1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้”
หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อานาจหน้าที่ของตนไป
ในทางที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจ จั ยภายใน เป็ น เรื่ องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรม คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสานึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหน
ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลใช้อานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง
ในทางตรงข้าม หากจิตสานึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก
ที่จะกล่าวไป จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ ไม่บังควร
2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทาให้ถูก
ลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มีความ
บกพร่ องในเรื่ องจิ ตส านึ กและความตระหนัก เท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญาคาว่า “โดยทุจริต ”
มีความหมายเดียวกันกับคาว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ” จีงไม่ใช่วิสัยของ
คนทางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจ จัยอีก
ประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนาให้คนของรัฐใช้อานาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ
การดาเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน มีจานวน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
เมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยดาเนินการให้มีกิจการ ดังนี้
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบั ติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การเชิด ชูเ กียรติ แก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติห น้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหา บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริห ารงานบริห ารงานบุค คล การบริห าร
งบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ หรื อ การบริ ห ารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้มี
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-การ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประกอบด้วย
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ส่ วนที่ 2
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
เทศบาลตาบลทาทุง่ หลวง อาเภแม่ทา จังหวัดลาพูน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อ 1.1 การสร้างจิตสานึกและความ
การทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาและเจ้าหน้าที่
ประจาของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
1.2 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
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
และการบริหารจัดการที่ดี

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
ทาทุ่งหลวง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 1. มาตราการออกคาสั่งมอบหมายของ
ในการปฏิบัตริ าชการ
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และ
หัวหน้าส่วนราชการ

2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

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
เทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคลากรในการดาเนินกิจกรรม
การประพฤติปฏิบัตติ นให้เป็น
ที่ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม

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

5. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

-

-

-

-

1. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณ
ประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

5,000

5,000

5,000

5,000

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มจี ิตสาธารณะ

-

-

-

-

1. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง

-

-

-

-

2. มาตรการแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
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 ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
ประชาชน
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี ่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตัง้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง

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

2. มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย

-

-

-

-

3. มาตรการจัดให้มชี ่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ 1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน
2. โครงการเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
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 เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

-

-

-

-

1. มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับ
สนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง

-

-

-

-

2. ประชุมประชาคมหมูบ่ ้านและ
ประชาคมตาบล

-

-

-

-

3. กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน

-

-

-

-

4. มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
5. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6. มาตรการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดขี องเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง

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
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประเทศไทยดารงความเป็นชาติ และมีเอกราชอธิปไตยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ก็ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ ไทยทุกพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและความสมัครสมานสามัค คีข อง
คนในชาติ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ แห่ งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงนาประเทศชาติสู่ ความเจริญ มั่น คง
ทั้งด้านการศึกษา การค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ทันสมัยทัดเทียมนานานอารยประเทศ
พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยการทรงเลิกทาส การฝึกประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองจนนามาสู่การพระราชทานรัฐธรรมนูญ
แก่ปวงชนชาวไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งชาติ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมให้อาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพเทิดทูน และเหล่าพสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเสมอมา เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสถาบันของชาติ จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ แก่พนักงานของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของสถาบันหลักของชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพในการทรงงานและการ
ปฏิบัติพระองค์บนพื้นฐานคุณธรรมนามาใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
3.2 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว อันนาไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติ
3.3 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ชาติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ผู้นาชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน จานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดประชุมและวางแผนโครงการ
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2551-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพในการทรงงานและการปฏิบัติพระองค์บน
พื้นฐานคุณธรรมนามาใช้เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
10.2 ประชาชนทุกภาคส่ วนแสดงถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อันนาไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติ
10.3 ประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ชาติ

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวั ฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ
การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงทุกตาแหน่ง
มีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
การพัฒนาบุคลากรในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ดีมีศิลปะการเป็นผู้นา
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงดาเนินโครงการดังกล่ าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและ
บุคลากรในสานักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนาความรู้มาพัฒนาส่วน
งานได้อย่ างมีป ระสิทธิภ าพมีใจรักงานที่ทาอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้ นา มีทัศนคติที่ดีต่องานมีทัศนคติที่ดี ต่อ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจพร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.2 เพื่อให้ พนั กงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ศีลธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3.3 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง รู้จักการทางานเป็นทีม ทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่องาน ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานเพื่อนร่วมงานผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ข้าราชการ บุคลากร พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 30 คน
4.2 ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 17 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
6.3 ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
6.4 ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณแต่ละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างจิตสานึกที่ดีให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง นาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
10.2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข
10.3 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ได้รู้จักการทางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร
หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งนับวันก็จะลดน้อยลงส่งผลกระทบทาให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่และการฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
สาหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณป่าชุมชน
โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟู
สภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ ทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้
ราษฎรในท้องถิ่น ได้มีโ อกาสร่ ว มกิจ กรรมปลู กป่าจะเป็นการช่ว ยปลู กฝั งจิตสานึกให้ ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจ
รักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการดาเนินการตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการที่ให้คนอยู่กับป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยการดูแลรักษาและได้รับประโยชน์จากน้า
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้จัดทาโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวขึ้น โดยให้ชุมชน ประชาชน เยาวชน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อน้ อมร าลึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ และแสดงความจงรักภักดีแ ด่อ งค์ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธั น วาคม 2555 และสนอง
พระราชดาริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อดาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้หัวข้อ “ลดโลก
ร้อนถวายพ่อ” ที่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน
2.3 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใน
พื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น
2.4 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.5 เพื่อเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนที่สูญเสียไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ผู้นาชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน

5. พื้นที่ดาเนินการ
ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
6.3 ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
6.4 ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณแต่ละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ชุมชน ประชาชน เยาวชน ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.2 ปลูกฝังจิตสานึกชุมชน ประชาชน เยาวชน ในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
10.3 เพิ่มปริมาณป่า และเป็นการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมในเขตชุมชนท้องถิ่นเป็นการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่น

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ พอมี พอดี
พอใช้ของประชาชน ความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความ
รอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกันการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดอง
กันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่
ความสามัคคี การพัฒนาสมดุลและยั่งยืน
เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้พึ่งพอตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้อยู่
อย่างพอเพียงประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของ
การไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังความสามารถของตน ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนจะสามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน
1. บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1
2. บ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2
3. บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 3
4. บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4
5. บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5
6. บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.2 สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนลงได้
10.3 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ “สืบสานฮีตฮอยประเพณีปี๋ใหม่เมืองตาบลทาทุ่งหลวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
วันสงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย หรือ ปี๋ใหม่เมือง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน
ของทุกปี ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ เป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได้พบกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ในช่วงเวลานี้คนที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปฉลองเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองที่บ้านเกิดของตน
ซึ่งถือเป็ น ประเพณีอัน ดีงามมาแต่ช้านาน ในภาคเหนือเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ด้ว ยการทาบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์
และปล่อยนกปล่อยปลาที่ขังไว้ให้เป็นอิสระ ในตอนบ่ายหลังจากพิธีสรงน้าพระพุทธรูปและพระสงฆ์แล้ว ผู้ร่วม
ฉลองทั้งคนหนุ่มและคนแก่ต่างสาดน้ากันอย่างสนุกสนาน พร้อมกันนี้การกราบไหว้บรรพบุรุษก็เป็นส่วนสาคัญของวันนี้
ประชาชนจะแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ และผู้ที่เคารพนับถือด้วยการรดน้าดาหัวขอพรจากผู้หลัก ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยประสบโชคดีและเจริญรุ่งเรือง
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีคุณค่าสาหรับลูกหลานชาวไทยทุกคน เพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในแต่ละ
ช่วงอย่างมากมาย จนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตาม และเป็นวัยที่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อบอุ่นให้กับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชนได้เป็นอย่ างดีตลอดจนสร้างคุณงามความดีต่าง ๆ
ที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติตาม ผู้สูงอายุในตาบลทาทุ่งหลวงก็เป็นบุคคลที่ลูกหลาน
ทุกคนให้ความรักและความเคารพ เพราะท่านเป็นผู้หนึ่งที่สร้างแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้ลูกหลานในตาบลได้เห็นได้ปฏิบัติ
สืบต่อมา จนชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพต่อผู้สูงอายุในตาบลและเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้เล็งเห็นความสาคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็ นการปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามแก่ เยาวชน ประชาชน รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมนี้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน
ทั้ ง การรดน้ าด าหั ว ผู้ สู ง อายุ และการจั ด กิ จ กรรมการประกวดอาหารพื้ น เมื อ ง และการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
ศิลปวัฒนธรรมถิ่นยอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความสมัคร
สมานสามัคคีภายในตาบลทาทุ่งหลวงเป็นสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ “สืบสานฮีตฮอย
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองตาบลทาทุ่งหลวง”ขึ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามสืบไป
3. วัตถุประสงค์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม
เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติให้คงอยู่สืบไป
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะทากิจกรรมร่วมกันและเกิดความสนุกสนาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดงานประเพณีสืบสานฮีตฮอยประเพณีรดน้าดาหัวปี๋ใหม่เมืองตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 1 ครั้ง
ผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมเป็ น กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ประชาชน เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา
จังหวัดลาพูน จานวน 600 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการจัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 กาหนดกิจกรรมต่าง ๆ
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน ในแต่ละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 หน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้นาท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุได้ร่วมกันทากิจกรรม
10.2 ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
10.3 ชุมชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความสามัคคีภายในตาบลทาทุ่งหลวง
10.4 เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกันทากิจกรรม เกิดความรักความผูกพันและความอบอุ่นในครอบครัว
10.5 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ

ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากมติคณะกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขมลพิษหมอกควันและไฟป่า
โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ในช่วงวิกฤตสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ในการรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง และมีกาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงต้อง
อาศั ย ก าลั ง คนจากคณะกรรมการรั ก ษาป่ า ของหมู่ บ้ า น เข้ า ไปช่ ว ยท าแนวป้ อ งกั น ไฟป่ า เป็ น การแบ่ ง เบา
ภาระหน้าทีไ่ ด้ในระดับหนึ่ง
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ร่วมกับผู้นาหมู่บ้านและคณะกรรมการรักษาป่าชุมชนตาบลทาทุ่งหลวง
ทุกหมู่บ้าน ได้จัดทาโครงการทาแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการรณรงค์และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ป่าไม้และระบบนิเวศให้มีความสมดุลตามธรรมชาติและยังสามารถช่วย
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนมีชุดปฏิบัติการอาสาสมัครในการควบคุมและดับไฟป่า
เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ในการทากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงมลพิษจากหมอกควันและอันตรายจากไฟป่า
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของดินที่เกิดขึ้นจากไฟป่า

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการรักษาป่าตาบลทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 - 6
5. พื้นที่ดาเนินการ
ป่าชุมชนหมู่ที่ 1,2,5,6
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ ในแต่ละปี
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในชุมชน
10.2 ชุมชนมีชุดปฏิบัติการอาสาสมัครในการควบคุมและดับไฟป่า
10.3 ชุมชนเกิดความสามัคคี ในการทากิจกรรมร่วมกัน
10.4 ชุมชนตระหนักถึงมลพิษจากหมอกควันและอันตรายจากไฟป่า
10.5 ดินไม่เสื่อมสภาพ ไม่เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ แก้ไขปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดกลุ่มอาชีพที่หลายหลาย มีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนาผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้และ
สามารถแลกเปลี่ยนกันเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ให้
มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนมีอาชีพและมีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจกลุ่มต่างๆ เป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สามารถสร้ างรายได้และ
ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่ งเสริ มความรู้ และทั กษะด้านอาชี พให้ แ ก่ แม่ บ้า น สตรีและประชาชนที่ส นใจในต าบล
ทาทุ่งหลวง
3.2 เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.3 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
3.4 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กลุ่มแม่บ้าน สตรี ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมูบ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สตรี แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น
10.2 สตรี แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในครัวเรือน
10.3 สตรี แม่บ้านและประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
อบรมให้ความรู้ในการผลิตลาไยและการแปรรูปลาไย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ องจากราษฎรตาบลทาทุ่งหลวงส่ ว นใหญ่ประกอบอาชีพ ทาสวนล าไย บางปีราคาผลผลิ ตตกต่ า
ไม่คุ้มกับการลงทุนประกอบกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทาให้ราษฎรประสบปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างมาก
ซึ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก หากชุมชนไม่มีการปรับวิธีการและกลยุทธ์การผลิตลาไย
ที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน สามารถบริโภคสดได้ แปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ เกษตรกรที่ ประกอบอาชีพ
การสวนทาลาไยอาจเกิดปัญหาสังคมและการดาเนินชีวิตของเกษตรกรได้
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้เล็งเห็นปัญหาสาคัญในจุดนี้จึงได้จัดทาโครงการอบรมความรู้ในการผลิต
ลาไยและการแปรรูปลาไย ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาเพิ่มขึ้นสามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นการแก้ไข
ปัญหา ความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
4. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
5. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เกษตรกรพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น
10.2 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาสู่ท้องตลาด
10.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกลุ่ม
10.4 สามารถไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าได้

ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เน้นให้ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนได้ดาเนินการ เพื่อให้ประชาชน
เห็นความสาคัญและมีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ทาทุ่งหลวงได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ขึ้น เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้นาไปใช้ในการทาการเกษตรและส่วนที่เหลือจะนาไปจาหน่ายให้กับเกษตรกร
รายอื่นๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป ทาให้
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น
เทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวงในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี การ
ดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอิทรีย์ ขึ้น เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อลดรายจ่ายในการทาการเกษตร
2.3 เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.4 เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เกษตรกรพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบ
6.5 ดาเนินการตามโครงการ
6.6 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ลดรายจ่ายในด้านการเกษตร
10.2 ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
10.3 ราษฎรมีความอยู่ดีกินดี
10.4 มีการดาเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
10.5 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ ชิดกับประชาชนมากที่สุ ดและเป็นหน่ว ย
ดาเนิ น การซึ่งทาหน้ าที่บ ริ ห ารจั ดการแทนรัฐ ในการบริการสาธารณะการบริห ารจัดการภารกิจต่างๆในพื้นที่
รับผิดชอบแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการสาคัญ
การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่จะเป็นการเข้าถึงประชาชนช่วยลด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนถือว่าเป็นนโยบายสาคัญของทาง
ราชการและเป็นภารกิจหนึ่งของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ทางานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการอานวย
ความสะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการชาระภาษีจึงได้จัดทาโครงการให้บริการ
ด้านการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อออกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุก
ประเภท และความความพึ่งพอใจให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ชาระภาษีและค่าธรรมเนียมรวมไปถึงการสร้างความ
เข้าใจต่อประชาชน ให้ตระหนักถึงความสาคัญในการชาระภาษีเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ ภาษีบารุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้
3. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีหน้าที่ชาระภาษีประจาปี
4. เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชาระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการชาระภาษี
6. เพื่อเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษี ประจาปี 2560 ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน
2. ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชาระภาษี ดังนี้
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ต่าง ๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

731
169
68
208

ราย
ราย
ราย
ราย

5. พื้นที่ดาเนินการ
- ศาลาเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
- ที่ทาการกานันตาบลทาทุ่งหลวง, ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
- ศาลาการเปรียญวัดทาทุ่งหลวง
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงและขอความร่วมมือจากกานัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในแต่ละเขต
2. แจ้งผู้มีหน้าที่ชาระภาษีทราบโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล
3. กาหนดตารางวัน เวลา การออกพื้นที่ดาเนินการ
4. ออกรับชาระภาษีตามกาหนดการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ทาให้ผู้ชาระภาษีได้รับความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีมากขึ้น
2.สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม
3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการชาระภาษี
4.ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสาคัญของการชาระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทา
แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรีย นให้รู้วิชา ฝึกหักทาการงานต่างๆ ให้
เป็นอบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีตให้สุจริต แจ่มใน และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจัด
ได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ
ยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะ
เป็นกาลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียง ตั้งใจในการทางานด้วยความรับผิ ดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ตลอดจนมีความเมตตกรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของ
ตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับวัยแล้ ว ก็จะได้ชื่อว่า “เด็กดี ” ชาติ
บ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้กาหนดให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ
สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง โดยให้เด็กภายในตาบลทาทุ่งหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้ถึงความสาคัญของ
ตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติตนให้
สมกับเป็นผู้ที่มีความสาคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบั ติตนอยู่ในระเบียบวินัย
รู้จักการใช้เวลา ความคิดมีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสน์ พรมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดีและมี
คุณธรรม กล้าคิดกล้าแสดงออก
2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
2.4 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทากิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความสามัคคี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานงานกับผู้นาชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตาบลทาทุ่งหลวง เพื่อร่วม
ประชุมปรึกษาหารือในการกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
6.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ
6.4 จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ตามแผน
6.5 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
6.6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
10.2 เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่สมควรแก่วัย
10.3 เด็กและเยาวชน กล้าคิดและกล้าแสดงออก
10.4 เกิดความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ภายในชุมชน
10.5 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง และพื้นที่
ใกล้เคียง

ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในสภาพสั งคมปั จ จุ บั น สภาพแวดล้ อม เทคโนโลยี สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่ างๆ นาไปสู่ ปัญหาที่เ กิ ดขึ้ น เด็ ก
เยาวชน และประชาชนในด้านการปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม และนาไปสู่ปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ กและ
เยาวชนซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหา ซึ่งในตาบลทาทุ่งหลวงนั้น มีจานวนผู้ติดเชื้อที่รับเบี้ยยังชีพกับทางเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง จานวน 9 คน เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนในการดาเนินชีวิตในวันข้างหน้า เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าในตนเอง ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคมครอบครัวขจัดความกลัว ความวิตกกังวล รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยที่สามารถป้องกันได้และ
การล่ ว งละเมิดทางเพศการรู้จั กจิ ตใจและอารมณ์ของตนเองและผู้ อื่นมีความภูมิใจในตนเองและสามารถคิด
วิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะลดปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นได้
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจหรือปฏิเสธสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง และสร้างทัศนคติที่
ดีต่อเรื่องเพศ เพื่อนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมกับศีลธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงาม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา
3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาในเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับนักเรียนได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มอสม.ในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 6 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6.2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
6.3 ผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง โครงการ
6.4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และเพศศึกษา
6.5 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น

ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์วันครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็นอย่างมากอันเป็นผลพวง
มาจากการพัฒ นาประเทศตามแนวคิดการพัฒ นากระแสหลักหรือการพัฒ นาที่เดินตามการชี้นาของประเทศ
ตะวันตก ทาให้ทุกองคาพยพหรือทุกภาคส่วนของสังคมพลอยถูกขับเคลื่อน หรือบางส่วนอาจเข้าข่ายการถูกฉุดดึง
ไปตามกระแสการพัฒนาด้วย สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่งคั่ง
ร่ารวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วนทาให้เ กิดกระบวนการดึงคนออกมาจาก
ครอบครัว แยกพ่อ แม่ ลูก ปู่ย่าตายาย ออกจากกัน
ผลของการพัฒนานั้นแม้จะทาให้ครอบครัวไทยมี ภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น
แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่
ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึก มี ค่อนข้างน้อยคนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน
น้อยลง ส่วนลูกซึ่งต้องทาหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒ นธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย
การเติบโต เป็นผู้ใหญ่เป็นตามยถากรรม เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน
สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยกาลังตกอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความเป็นครอบครัว
เหลืออยู่ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้งหรือผ่อนคลายปัญหาได้ ทุกคนได้แต่คอยเรียกร้องให้คนนอกไม่ว่าจะ
เป็น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่รัฐบาลให้เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะมองเรื่องนี้
กันอย่างไร สังคมทาให้ครอบครัวเกิดปัญหา หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาของสังคม แต่สิ่งที่คนใน
สังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันคือสังคมต้องให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัวมากขึ้น ต้องทาความเข้าใจ
ครอบครัว ที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว แต่เรา
ก็แทบจะไม่รู้ จั กครอบครั ว อย่ างแท้จ ริ งเพราะขาดข้อมูล ที่ลึ กซึ้ง น่าเชื้อถือเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้
ครอบครัวที่ดีจะต้องมีพื้นฐานมาจากความรักระหว่างคนสองคน ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งใน
เรื่องทักษะของการอยู่ร่วมกัน การวางแผนครอบครัว รวมทั้ง เมื่อทั้งสองคนตัดสินใจมีลูกด้วยกันครอบครัวนั้นต้อง
พร้ อมที่จ ะรั บ ผิ ดชอบ อีกชีวิตหนึ่ งที่เกิดมานั่นคือ “ลู ก”เขาจะเกิดมาพร้อมกับความรักความเอาใจใส่ ลู กไม่
เพียงแต่ทาให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ ความสุขเท่านั้น ลูกยังมีโอกาสทาให้พ่อแม่ เครี ยด โกรธ กลัดกลุ่มใจ
ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ใ นการเลี้ ย งดู ดั ง นั้ น พ่ อ แม่ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาคนเองและรู้ จั ก ควบคุ ม อารมณ์ มี จิ ต ใจมั่ นคง
เป็นกัลยาณมิตรของลูกพร้อมที่จะเลี้ยงดูอุ้มชู ชับน้าตายามลูกทุกข์เลี้ยงดูลูกให้ถูกทางให้ คาปรึกษาที่เหมาะสม มีการ
ใช้ชีวิตที่เป็นสุข เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก เพื่อให้ลูกดาเนินชีวิตในทางสายกลางรู้จักอารมณ์ตนเอง อารมณ์ของผู้อื่น
และปรับพฤติกรรมให้ เหมาะสมตามวัย ลูกคือของขวัญที่มีค่าสูงสุ ดที่พ่อแม่จะได้รับเพียงแรกอุ้ม โลกของคุณจะ
เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ภูมิใจ และพร้อมปกป้องเลี้ยงดูลูก ฯลฯ เป็นความรู้สึกที่คนมีลูกสึกได้
ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อ แม่ ลูก เป็นสายสัมพันธ์ตลอดชีวิต ครอบครัวที่มั่นคงผาสุก
เต็มไปด้วยรอยยิ้มนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาอย่างไม่มีสูตรสาเร็จ เมื่อสมาชิกในครอบครัว แต่ ละหน่วยอ่อน
พลังรู้สึกว่าจะไม่สามารถทาหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควรการช่วยเสริมพลังจากภายนอกครอบครัวเป็นสิ่งจาเป็น โดยบูรณา
การให้เข้ากับวิถีชุมชน มุ่งเน้นชุมชนมีส่วนร่วม ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีให้เป็นพลังขับเคลื่อน ใน
การดาเนินกิจกรรมที่จะสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวแห่งรอยยิ้ม
3.2 เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว
3.3 เพื่อลดและป้องกันการเกิดปัญหาการหย่าร้างของครอบครัว
3.4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
3.5 เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง
3.6 เพื่อให้คนในครอบครัวและชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ครอบครัวในชุมชน จานวน 14 ครอบครัวๆ ละ 3 คน (พ่อ แม่ ลูก) รวม 42 คน
4.2 ผู้นาชุมชน เครือข่าย และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 40 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะทางาน ศพค.ตาบลทาทุ่งหลวง
6.2 จัดทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
6.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ
6.5 ดาเนินงานตามโครงการ
6.6 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างเครือข่ายครอบครัวแห่งรอยยิ้ม
10.2 ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว
10.3 ลดและป้องกันการเกิดปัญหาการหย่าร้างของครอบครัว
10.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
10.5 ให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง
10.6 ให้คนในครอบครัวและชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน

ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการ “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว
3 ฉบับ ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกีย รติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์
“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีจ านวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่ว ยงานราชการอื่น ๆ จึงมีโ อกาสหรือความเป็นไปได้ สู ง ที่
คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนทางานท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิ ดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 3 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ทาอีกมามายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรการ 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรั ฐ ไม่มีขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานเกิ น ความจาเป็น ประชาชนได้รับ การอานวยความสะดวกและได้รั บ การ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา
48/(2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบั ติร าชการให้ แ ก่ร องนายกเทศมนตรี ที่ ได้รั บแต่ง ตั้ง ในการสั่ งหรื อ การปฏิบั ติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวัสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโนบาย
และอ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมาย ก าหนด หรื อ ตามที่ น ายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดลาพูน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้ว ยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลั ดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอมจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริหาร
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจ
หน้ าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็ น หน้ าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้นเทศบาลในฐานะ
ผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ษ.2596 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6
ทีก่ าหนดให้การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมสิทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงวภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับ
บริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิ ด
ความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้งต่อปี

5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถานบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิ กจ่ ายตรงงบประมาณรายจ่ ายประจาปี แผนงานบริห ารทั่วไป ค่าใช้ส อย รายจ่ายเพื่อให้ ได้มา
ซึ่งบริการ งบประมาณ 20,000.- บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริห าร
จัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโชยน์ สุขต่อประชาชน
เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ขององค์กรมีป ระสิ ทธิภ าพและความคุ้ มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผ ลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่ านมา
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงให้สั้นลง
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
4.5 ผู้ บั งคับ บั ญชามอบอานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณาในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งจัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รั บ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ ขอรับ บริ การ และมีความพึง พอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฎิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการตัองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดการกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารโดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์ก ารบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะตัองร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่ อ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไ ขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติวิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริหารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ กับผู้ ได้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์ กรนั้น
ก็เพื่อเป็ น การช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิ ดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ ห ารราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวง ปลั ด เทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวง ผู้ อ านวยการกอง
หัวหน้าสานัก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาลตาบล ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานัก เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตาบล ปลัดเทศบาลตาบล ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานัก
ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ข อง
นายกเทศมนตรี ไ ว้ห ลายเรื่ อ งหลายประการ รวมทั้ ง มี ก ฎหมายอื่ น อี ก หลายฉบั บ ที่บั ญ ญั ติอ านาจหน้ าที่ ของ
นายกเทศมนตรีตาบลเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
ต าบลทาทุ่ ง หลวง จึ ง ได้ ก าหนดมาตรการให้ มี ก ารมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ใ ห้ ร องนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานัก ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ การใช้ดุล ยพินิ จ ต่างๆ ของฝ่ ายบริห ารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อย จานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง
หัวหน้าสานัก ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่ งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่ ว น
ราชการเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีม ากมายไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่ งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหั ว หน้า
หน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรา37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48(2) เต
รส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา
48 สั ต ตรส ก าหนดให้ น ายกเทศมนตรี ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกิ จ การของเทศบาล และเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่
อื่น ตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจั งหวัดลาพูน เรื่ อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดลาพูน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่สร้างเงื่อนไขตอนที่มีความยุ่งมาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดรับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลั ดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฎิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่ว มใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลทาทุ่งหลวง ผู้ที่ทาคุณประโยชน์
หรื อ เต็ ม ใจเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของเทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวงอย่ า งสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวง
จึ งจั ดกิจ กรรมยกย่ องและเชิดชูความดี ความซื่อสั ตย์ สุ จริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่ว ยงาน
องค์กรดีเด่นผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล
ที่ควรได้รับการยอกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้
ประชาชน หน่วยงาน องค์ กรในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณงรงค์ เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ให้ ประชาชน หน่ว ยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบล
ทาทุง่ หลวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารสาธารณะแบบมีส่วน
ร่ ว มตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ คคล
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนา
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับความคัดเลือกระดับ
หมู่บ้ านเข้ารั บ ใบประกาศเชิดชูเ กีย รติแ ละเนื่ องในวั นสื บสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้ สู งอายุ ใ นทุ ก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ต่อไปในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ยกย่ อ งบุ ค คล เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การกิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา (ดังนี้)
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การแกะสลักไม้ (ประชาชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฎิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เนื่องจากเห็นความสาคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามขัอ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินัจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และดาเนินการทางวินัย สานักปลัด มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เพื่อความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานัก/กอง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ทุกสานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานัก/กอง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงขึ้น เพื่อดาเนินการ
มาตรการจั ดการในกรณีได้รั บ ทราบหรือรั บแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิ ดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มาตรการการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบล ทาทุ่งหลวง
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศัยอานาจตามมาตร 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บั งคับ มาตรา 14 และมาตร 15 หน่ว ยงานของรัฐ ต้ องจัด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่า วสารของราชการอย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ.2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2556 และประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรอง
สาเนาข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
3.2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3.3 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร นี้
3.3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจได้
3.3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
4.2 ระเบียบเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 จานวน 1 ชุด
4.3 ประกาศเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 1 ฉบับ
4.4 แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชกร
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาเสาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ณ สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่น ๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้จัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ธุรการ แผนงาน เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 มาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่ หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ ข้อมูล ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ อื่ นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง ได้ง่ายและสะดวกมากขั้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายการ TV

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ธุรการ แผนงาน เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่ งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลคาบลทาทุ่งหลวงได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจาปี รวมถึงการนาเข้าบรรจุ ไว้ในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง ส าหรั บ ให้ ป ระชาชนได้แสดงความคิ ดเห็ น ให้ ได้ มาซึ่ง แผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพี่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล

6.6
6.7
6.8
6.9

จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้สานักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 6 ชุมชน ระหว่างเดือน
มีนาคม-เมษายน
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเคลื่อนที่ (จัดทาประชาคมหมู่บ้าน)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 (แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 13
พ.ศ.2550) ประกอบกั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ จากส่ ว นราชการต่ างๆ ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทาให้มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะเพิ่ม
มากขึ้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการตามภารกิจอานาจหน้าที่โดยต้องมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาที่ต้องมาจากความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่และได้เน้นการบริหารงานที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงเป้าหมาย เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดจึงได้จัดทา
โครงการเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเคลื่อนที่ ประจาปี ขึ้น เป็นการอานวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
นอกสถานที่ โดยมีเป้าประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการรับรู้ปัญหาความต้องการใน
การพัฒ นาและเป็ น การส่ งเสริ มให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น เพื่อนาข้อมูล ที่ได้มา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและการปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ อ านวยความสะดวกและบริ ก ารประชาชนในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
3.2 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของประชาชนสาหรับเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดหน่วยเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเคลื่อนที่บริการประชาชน จานวน 6 วัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 – 6
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง
ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก
ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล
ครั้งที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย

(5) ครั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า
(6) ครัง้ ที่ 6 หมูท่ ี่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
6.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบโดย
- ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายของเทศบาลและหมู่บ้าน
- ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ
- จัดทาจดหมายข่าว
6.4 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดหน่วยเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเคลื่อนที่บริการประชาชน จานวน 6 วัน รายละเอียดดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง
(2) ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก
(3) ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล
(4) ครั้งที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย
(5) ครั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า
(6) ครั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตามเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเคลื่อนที่ จานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนที่มารับริการมีความพึงพอใจในการให้บริการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
10.2 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการที่เป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานของเทศบาล
10.3 ประชาชนได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
10.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล
10.5 มีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ มให้ แ ก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้ ง เรื่ อ งราวหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ อั น มี ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพสิ่ ง แวอล้ อ มที่ มี เ หตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ เช่น
กลิ่นเหม็น เสียงดัง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงจึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ
นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ รั บ แจ้ ง ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นเร่งด่วน
6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่) 1. ไปรษณีย์ 2. โทรศัพท์ 3.โทรสาร 4. เฟสบุ๊ค 5. กล่องรับเรื่องร้องทุกข์
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้ องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลททุ่งหลวง
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์
10.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลาดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลทาทุ
่งหลวง ่นองค
เป ่กรปกครองส
่วนท
่องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน
่าที่
ของเทศบาล ่องเป
ต ่นไปเพื่อประโยชน
่สุขของประชาชน โดยใช
่วิธีการบริหารกิจการบ
่านเมืองที่ดี คานึงถึงการมี
่วนร
ส ่วมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได
่ ทั้งนี่นไปตามกฎหมาย
้เป
ระเบียบ ่อบั
ข งคับ่าด
ว่วยการนั้น และ
หลักเกณฑ
่วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนั้น การบริหารงานของเทศบาลตาบลทาทุ
่งหลวง จะประสบ
ความส าเร็ จ หรื อ่มเหลว
ล
ขึ้ น อยู
่กั บ่บริ
ผู ห ารองค
่กรปกครองส
่วนท
่องถิ่ น สมาชิ ก สภา พนั ก งานเทศบาล
ลูก่างประจ
จ
า พนักงานจ
่างของเทศบาลตาบลทาทุ
่งหลวง ซึ่ง่นผู
เป ่แปลงนโยบายไปสู
่การปฏิบัติจนสาเร็จลุ่วงไปด
ล ่วยดี
โดยเฉพาะงานด
่านการบริ การ ซึ่ง่นหนึ
เป ่งในระบบการบริก ารสาธารณะที่บริ
่ผู ห ารและพนั กงานเทศบาล
ลูก่างประจ
จ
า พนักงานจ
่าง จะต
่องร
่วมมือกันปรับปรุงการทางาน เพื่อสามารถตอบสนองความต
่องการของ
ประชาชนได
่มากที่สุด เมื่อมารับบริการแล
่วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนใน
การทางาน ทาให
่เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต
่องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องาน
บริ การที่มีคุณภาพที่ดีที่สุ ด ทั่ว ถึงและแก
่ไขป
่ญหาต
่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลทาทุ
่งหลวง ให
่กับ
ประชาชนได
่อย
่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดตั้งศูน่รั
ย บเรื่องราวร
่องเรียน ่องทุ
ร ก่ในเขตเทศบาลต
ข
าบลทาทุ
่งหลวง ่นการตอบสนองความ
เป
่องการของประชาชนในเขตรั
ต
บผิดชอบ ซึ่ง่นอี
เป กภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลทาทุ
่งหลวง
เพื่อพัฒนางานด
่านการบริการ แก
่ไขป
่ญหาเรื่อ่องเรี
งร ยน ่องทุ
ร ก่ข และข
่อบกพร
่องในการตอบสนองความ
่องการของประชาชน
ต
รวมทั้งเพื่อ่นการเสริ
เป
มสร
่างความเข
่าใจอันดี ทัศนคติที่ด่อกั
ีต น ระหว
่างผู
่ให
่บริการ คือ
คณะผู
่บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูก่างประจ
จ
า พนักงานจ
่าง กับ่รั
ผู บบริการ คือ ประชาชนผู
่มาติด่อ
ต
ประสานงานกับเทศบาลตาบลทาทุ
่งหลวง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร้องเรียน ร้องทุกข์
3.2 เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
3.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จานวน 7 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
5.1 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
5.2 เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

6. วิธีดาเนินการ
6.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6.2 เสนอโครงการ
6.3 ดาเนินโครงการ
6.4 สรุปผลการดาเนินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร้องเรียน ร้องทุกข์
10.2 เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
10.3 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

ลาดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี บทบาทสาคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทา
ทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอานาจหน้าที่ และโดยที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 6 หมู่บ้าน ในเขตตาบลทาทุ่งหลวง ซึ่งปัญหาของประชาชน
ในพื้นที่ก็มีอยู่เป็นประจาที่เกี่ยวกับการเรื่องร้องเรี ยน และร้องทุกข์ ซึ่งทาให้การบริหารงานของเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวงต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์ ตาบลทาทุ่งหลวง เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์” ณ ห้องปฏิบัติงาน สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
พร้อมจัดวางตู้รั บเรื่ องราวร้ องเรียนและร้ องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารสานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
และขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในงานด้านต่างๆ
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร้องเรียน ร้องทุกข์
3.3 เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
3.4 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 7 ราย เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เขียนเสนอขอรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.3 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
6.4 เจ้าหน้าที่ตามคาสั่งให้บริการข้อมูล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความรวดเร็วในการรับบริการ และการร้องเรียน ร้องทุกข์
10.2 เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
10.3 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

ลาดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มัองค์
กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง โดยสานักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทาร่ างแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีข อง
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 9 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง บางตาแหน่งในปัจจุบันครบ
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารง
ตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนาข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงเพื่อ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เพื่อใช้เป็ น แผนพัฒนาในการพัฒ นาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการ
ต่อต้านทุจริต

ลาดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมีส่ ว นรวมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้จัดทาโครงการ ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ น าองค์ ก รประชาชน เช่ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น สารวั ต รก านั น ผู้ น าชุ ม ชน
แพทย์ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพ ตลอดจนประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 37
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลั งสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการาจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

ลาดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
อย่างแข็งขันสาหรับการทางานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
อย่างแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด
เนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

ลาดับที่ 39
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ เ ทศบาลในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนาผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตร 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด เทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวง จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เพื่อให้ การประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีการขับเคลื่ อนอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธี การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้ เกิดกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลทาทุ่งหลวง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2558) จานวน 7 คน ประกอบด้วย

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินงานดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงทราบ เพื่อนาผลที่ได้ จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตาบล
ทาทุ่งหลวงพร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ลาดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด
5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้ น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารงานของเทศบาลตาบลทาทุ่ง หลวง ให้ เกิดความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่ วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตาบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน
3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงมีความโปร่งใส

ลาดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ก าหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลทาทุ่ งหลวง จึงได้มี
การจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวงทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯกาหนด
3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ลาดับที่ 42
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงิ นและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็ น ช่ อ งทางรั่ ว ไหลท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายในหน่ ว ยงานและการด าเนิ น งานไ ม่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครอบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วึ่งจะ
ทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
4.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตาบลและผู้บริหารทราบ
6. พื้นที่ดาเนินการ
สานัก/กอง เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายเพิ่ม
ระดับมากขึ้น

ลาดับที่ 43
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิธี ก ารท างานต้ อ งอยู่ ในกรอบ และต้องมี ร ะบบการบริ การที่ รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรื อ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิน การคลั งเกิดความโปร่ งใสไม่เกิดการทุจริต คอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารตรวจสอบได้
รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่น
ต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกานให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริการจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร เปิดโอกาสนให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ษ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

ลาดับที่ 44
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลทารทุ่ ง หลวง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2546-2561) เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม
โดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลทาทุ่ง
หลวงทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสนในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็ น ได้เรี ย นรู้ การบริ ห ารราชการแบบมีส่ วนร่ว มหรือการบริห าราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่ ว น
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ตาบลทาทุ่งหลวง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหารเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริต

ลาดับที่ 45
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวงได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่เสมอ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้ถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ฝ่ ายบริ ห ารงานบุ คคลตรวจสอบหลั กสู ตรการฝึ กอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลและหน่ว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น เข้ารั บ การฝึ กอบรม หรื อเข้าร่ว มประชุม หรือดาเนินการจัดฝึ กอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศมนตรีตาบลทาทุ่งหลวง
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกเทศมนตรี
ตาบล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรม

ลาดับที่ 46
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลตาบลมีบรรยากาศการทางานแบบมี
ส่วนรร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลตาบล
และลดการทุจริต
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรณัตติร่างเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการสภา สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลาดับที่ 47
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กาหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขจองประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ
การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดั บ ชาติ ซึ่ ง เทศบาลต าบลทาทุ่ ง หลวง มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้
การมีเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง ในการร่วมคิด
ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลทาทุ่งหลวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครั ฐ วิส าหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม

6. วิธีดาเนินการ

6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
6.2 จั ดทาฐานข้อมูล บุ ค คล องค์กร ส่ ว นราชการ และองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ทุ กแห่ งบริ เ วณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
6.3 เปิ ดโอกาสให้ เครื อข่ ายที่ ได้รั บการแต่งตั้ งมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารราชการของเทศบาลต าบล
ทาทุ่งหลวง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
6.5 ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
10.2 ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง

