แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
------------------------------------------ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดแพร่
แจ้งให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทราบว่ าในการประชุ ม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ อวัน ที่
๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติฯ ดังกล่าว จึงขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น
สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแม่หล่ายต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรจง ยัพวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย

คํานํา
ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยจัดทําขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ
โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการให้สอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้เห็นความสําคัญในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือกําหนดทิศทางในการบริหาร
ท้องถิ่นและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
ภูมิคุ้มกันสําหรับการปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทํางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานชององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อํานาจหน้าที่ ในการบริหาร
ราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้
มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้ขยาย
กรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตําบลแม่หล่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (ขยายกรอบเวลาถึ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับ นี้ คงเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนตามเจตจํานงและ
นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต''

เทศบาลตําบลแม่หล่าย
กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนํา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทําแผน

๒
๔
๕
๕
๖

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

๘

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

๑๓

ส่วนที่ 1

๒

ส่วนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ทํ า ให้ แ นวโน้ ม ของการทุ จ ริ ต ในท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น
เช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

๓

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1)
โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิ ดขึ้ นจากการบั งคับ ใช้ กฎหมายที่ ไม่เข้ม แข็ง กฎหมาย กฎระเบี ยบไม่รั ดกุม และอํานาจหน้าที่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแกเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะ
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้
ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ
มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational –
IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ลํ า ดั บ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การ
จัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของ
สั ง คมไทยประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ทางด้ า นพื้ น ฐานโครงสร้ า งสั ง คม ซึ่ ง เป็ น สั ง คมที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ ใ ช้ตํา แหน่ งหน้ าที่ ใ นทางทุจ ริต ประพฤติมิ ชอบ โดยได้ กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารดํ า เนิ น งานหลั ก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึ ง ประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ บั ง เกิ ด
ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ
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3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํ า งานและ
ชีวิตประจําวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๗

ส่วนที่ ๒

๘

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
ปี 25๖๑

ปี 25๖๒

ปี 25๖๓

ปี 25๖๔

ปี 25๖๕

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสํานึก
และความ ตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งช้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําของ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น

๑.๑.๑ โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๒ มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑.๑.๓ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล

๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๒ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

๑.๒.๑ โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
๑.๒.๒ โครงการออกให้บริการรับ
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑.๒.๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
กลุ่มสตรีอาสาดูแลชุมชนและ
กลุ่มอาชีพ
๑.๓.๑ โครงการค่ายเด็กและ
เยาวชนตําบลแม่หล่าย
๑.๓.๒ โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมเด็กก่อนวัย
เรียนเปลี่ยน Mindset
๑.๓.๓ โครงการรวมพลังคลื่นลูก
ใหม่เด็กเยาวชน ลด ละ เลิก
ยาเสพติด “จิตอาสาทําดี”
จํานวน ๗ โครงการ /
๑ มาตรการ / ๑ กิจกรรม
๒.๑ กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒.๑ มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๑๗,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

๒๘๕,๐๐๐

๒๘๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๓ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ ๑

รวม

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

หมาย
เหตุ

๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๒.๒ (๒) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัด
จ้าง
๒.๒.๓ มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสใน
การดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน
๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๒.๓.๒ มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๔.๑ โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
๒.๔.๒ กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕.๑ มาตรการจัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ
๒.๕.๒ กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย
๒.๕.๓ มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

จํานวน ๒ โครงการ /
๕ มาตรการ / ๖ กิจกรรม
๓. การส่งเสริมบทบาท ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ ๓.๑.๑ มาตรการปรับปรุงศูนย์
และการมีส่วนร่วมของ ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล
ภาคประชาชน
เป็นการอํานวยความ
แม่หล่ายให้มปี ระสิทธิภาพมาก
สะดวกแก่ประชาชนได้มี ยิ่งขึ้น
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
๓.๑.๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย
หน้าที่ขององค์กรปกครอง ๓.๑.๓ มาตรการจัดให้มีชอ่ งทาง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล
มิติที่ ๒

รวม

ปี 25๖๑

ปี 25๖๒

ปี 25๖๓

ปี 25๖๔

ปี 25๖๕

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๐

มิติ

ปี 25๖๑

ปี 25๖๒

ปี 25๖๓

ปี 25๖๔

ปี 25๖๕

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน

๓.๒.๑ โครงการประชุม
ประชาคมพิจารณาการขอ
อนุญาตดูดทราย
๓.๒.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่หล่าย
๓.๒.๓ มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๓.๑ มาตรการรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชนเพื่อ
ใช้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
แม่หล่าย
๓.๓.๒ มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๓.๓.๓ กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
จํานวน ๒ โครงการ /
๖ มาตรการ / ๑ กิจกรรม
๔.๑.๑ กิจกรรมการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี
๔.๑.๒ กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๒.๑. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ
โอน ย้าย
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
๔.๒.๓ โครงการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๔.๓.๑ กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ ๓

รวม

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้

๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

หมาย
เหตุ

๑๑

มิติ

มิติที่ ๔

ปี 25๖๑

ปี 25๖๒

ปี 25๖๓

ปี 25๖๔

ปี 25๖๕

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต
๔.๔.๒ มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต
จํานวน ๑ โครงการ /
๒ มาตรการ / ๖ กิจกรรม

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

-

-

-

-

-

๕๖,๐๐๐

๕๖,๐๐๐

๕๖,๐๐๐

๕๖,๐๐๐

๒๖,๐๐๐

รวม

หมาย
เหตุ

๑๒

ส่วนที่ ๓

๑๓

ส่วนที่ ๓
มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บคุ ลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบตั ริ าชการตามอํานาจหน้าที่ให้บงั เกิด
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชนในท้องถิน่
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหาร และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและ
หมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาค
ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทย
มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนํา
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

๑๔

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๖.๔ จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรร
มาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
๑๐.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

๑๕

๑๐.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
๑๐.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖

๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลแม่หล่าย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่ง การกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน
๒๕๕๘ กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลตําบลแม่หล่าย ควรนําแนวทางการดําเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลแม่หล่ายได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย”
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพื่อให้การ
ดําเนินงาน เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๗

๓.๓ เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ
๓.๕ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เผยแพร่ ป ระมวลจริ ย ธรรมของเทศบาลตํ า บลแม่ ห ล่ า ยเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่ า นิ ย มสํ า หรั บ องค์ ก ร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานปฏิ บั ติ ง านตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย

๑๘

๑.๑.๓ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้เป็นการกระทํ าความผิดทางจริยธรรมของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพื่อให้พนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลแม่หล่าย

๑๙

๓.๓ เพื่อเสริมสร้างพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลแม่หล่ายมีจิตสํานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้าหมาย
พนักงาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

และมีความ

๒๐

๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สําคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ เหตุผล
สําคัญที่ทําให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค
ความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน
เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความ
โปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่
เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริต
เป็นอย่างมาก
ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ
การทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ การ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุม
ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเตือนและเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนา และประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง จึงได้จัดทํา
โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกลุ่ม
องค์กร และประชาชนตําบลแม่หล่าย
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๓.๒ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนมีจิตสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตในองค์กร
๔. เป้าหมาย
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก รวมถึงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นําหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร สถานศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติโครงการเพื่อดําเนินงาน
๖.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน
๖.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
๖.๔ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
๖.๕ สรุปผลรายงานผลการฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างค่านิยม สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
๑๐.๒ เกิดจิตสํานึกและนําความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้าง
ภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด”
๑๐.๓ มีภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การทุจริตในการปฏิบัติงาน

๒๒

๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ: โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
2. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ แผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๒ ปรับปรุงรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง หรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุน
ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นใน
ระยะยาวและมีแหล่ง รายได้ของตนที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๔.๓ ปรับปรุงภาษี อากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ที่รัฐ แบ่งจัดสรรหรือเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ เพิ่มขึ้นทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มต้องสะท้อน
แหล่งกําเนิดรายได้นั้นๆ เป็นสําคัญ
เพื่อให้การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการอํานวย ความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงเห็นความสําคัญของ
การออกให้บริการประชาชน ผู้ที่มีหน้าที่ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาลตําบลแม่หล่าย กองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จึงได้จัดทําโครงการ ออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี
๒๕๖๕ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนใน
พื้นที่
๓.๒ เพื่อเป็นการลดจํานวนลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มีจํานวนน้อยลง
๓.๓ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการ ประชาชน
ได้ถึงที่ให้เสร็จในทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓.๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าง
ทั่วถึง
๓.๕ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรม
4. เป้าหมาย
กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตําบลแม่หล่าย จะดําเนินการออกให้บริการรับชําระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๘ หมู่บ้าน
5. สถานทีด่ าํ เนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย

๒๓

6. ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร
๖.๒ จัดประชุมชี้แจ้งคณะทํางานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดทําแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๖.๔ ดําเนินการออกจัดเก็บรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตําบลแม่หล่าย
๖.๕ สรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
10. ตัวชี้วดั /ผลรับ
๑๐.๑ ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรู้ ความเข้าใจและความสะดวกในการ
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๐.๒ ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๐.๓ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้เป็นไปตามประมาณการรายรับและระยะเวลาที่ตั้งไว้
๑๐.๔ ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๐.๕ ทําให้เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีรายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้น ทีส่ ามารถนําไปจัดสรรภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่ายให้ดีและเจริญยิ่งขึ้นไป

๒๔

๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาดูแลชุมชน
และกลุ่มอาชีพ
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ นสิ่ ง จํา เป็ น มากในการพั ฒ นาองค์ ก รและการพั ฒ นาชาติ การให้
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอาสาต่างๆในชุมชน
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้การศึกษาดูงาน
เป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ เพราะการให้ความรู้และ
การศึกษาดูงานของหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆ ที่ประสบผลสําเร็จ มาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มของตน
นํามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้เจริญก้าวหน้า จนทําให้คนชุมชนมีความสุขและสามารถ
เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่น ๆ ได้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการอบรมเพิ่ม
ศั ก ยภาพคณะกรรมการชุ ม ชน กลุ่ ม สตรี อ าสา กลุ่ ม อาชี พ เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ ของเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดสัมพันธ์อันดีภายใน
องค์กรและชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน
๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา
กลุ่มอาชีพ ระหว่างกลุ่มและองค์กรอื่น
๓.๓ เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชน
๓.๔ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาเทศบาลให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนกลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ ในตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตและนอกพื้นที่ตําบลแม่หล่าย
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๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
๖.๓ ดําเนินการตามโครงการ
๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณ
๓๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.1 คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.2 ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา และกลุ่มอาชีพในการ
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐.3 คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้ก้าวหน้ายั่งยืน
๑๐.4 คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้กับตนเองและชุมชนได้
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ: โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตําบลแม่หล่าย
2. หลักการและเหตุผล
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ พัฒนา
“คน” ต้องทําเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทํางานและวัยชรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็ก และวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝัง และต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดําเนิน
ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต เด็กเยาวชนตําบลแม่หล่าย จึงต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อ
พัฒนาให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานด้านอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ค่ายเด็กเยาวชนจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
จากการเรียนการสอนในห้องเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหามีลักษณะเฉพาะ คือ
มีการกําหนดเป้าหมายชัดเจน มีผู้นําหรือพี่เลี้ยงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช้ระบบกลุ่มในการพัฒนาเปลี่ยน
การเรียนรู้จากตําราเรียนสู่สถานการณ์จริงได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองในสภาพแวดล้อม
เหมาะสมปลอดภัยมีกิจกรรมหลายลักษณะ ได้แก่ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่ม การนันทนาการ การศึกษา การ
ใช้ชีวิตกลางแจ้งที่เหมาะสมอื่นๆ การปรับตัวทางสังคม และการบริหารจัดการค่าย เทศบาลตําบลแม่หล่าย
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา
50 (6)(7) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทําโครงการ
ค่ายเด็กและเยาวชนตําบลแม่หล่าย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนให้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัว ปรับ
จิตใจในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่าย
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหาร
เด็ก เยาวชนมีทักษะชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัว ปรับ
จิตใจในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย และนอกพื้นที่เทศบาล
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี)
6. วิธีการดําเนินการ
ขั้น P (plan)
๓.1 เก็บรวมรวมข้อมูลเบื้องต้น ในจัดทําโครงการ
๓.2 แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ
3.๓ ประชุมคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการ
ขั้น D (do)
๓.4 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๓.5 ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่อบรม
๓.6 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการฝึกอบรม
๓.7 ดําเนินการกิจกรรม “ค่ายสร้างสรรค์ทักษะชีวิตเด็กเยาวชนแม่หล่าย” โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ
ขั้น C (check)
๓.8 กํากับ นิเทศ ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้น A (Act)
๓.9 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลโครงการต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. งบประมาณในการดําเนินการ
๘๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.1 เด็กเยาวชนตําบลแม่หล่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
๑๐.2 เด็กเยาวชนให้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัว ปรับจิตใจใน
อนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.3 เด็กเยาวชนเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่าย
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1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมครูพเี่ ลี้ยงเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียนเปลี่ยน Mindset
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กําหนด
วิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมี
พันธกิจที่จะต้องดําเนินการ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ และปฏิ บั ติ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบการการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบให้ มี
มาตรฐานสากลและกําหนดยุทศาสตร์ในเรื่องการขับเคลื่อนไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ด้วยกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1
กําหนดไว้ให้สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกลยุทธ์ที่ 3 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดให้พัฒนาระบบป้องกัน
การทุกจริตในเชิงรุก กลยุทธ์ที่ 4 ให้พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกพฤติกรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่สามารถเปลี่ยน Mindset
การปลูกฝังพฤติกรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่สามารถเปลี่ยน Mindset โดยเฉพาะเด็กก่อนวันเรียนซึ่ง
เป็นกําลังสําคัญของสังคมและประเทศชาติในอนาคต บุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังของปลูกฝังพฤติกรรมของเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่สามารถเปลี่ยน Mindset ก็คือ ครูพี่เลี้ยง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสําคัญกับปลูกฝังพฤติกรรมของเด็กก่อนวันเรียน ซึ่ง
บุคลากรที่สามารถปรับฐานความคิด รวมถึงการถ่ายทอดและให้ความรู้ การปลูกจิตสํานึก ส่งเสริมค่านิยม
ความซื่อสัตย์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนได้ใกล้ชิดที่สุดรองจากสถาบัน
ครอบครัวนั้นก็คือ สถาบันทางการศึกษา
ดังนั้น เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมของเด็กก่อนวัย
เรียนที่สามารถเปลี่ยน Mindset โดยเฉพาะครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่จะสามารถปลูกฝังพฤติกรรมของ
เด็กก่อนวัยเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้จัดทํา “โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงเพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียนเปลี่ยน Mindset” ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้ครูพี่เลี้ยงได้ปลูกฝัง
พฤติกรรมของเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพฤติกรรมของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูพี่เลี้ยง
3.2 เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งการส่งผ่าน
ทัศนคติที่ดีไปยังกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนในสถานศึกษา
3.3 เพื่อกระตุ้นให้แก่ครูพี่เลี้ยง เห็นคุณค่าความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้แก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน
3.4 เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพร่ เทศบาลตําบล
แม่หล่าย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่หล่าย
4. เป้าหมาย
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย

๒๙

5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งถ่ายภาพกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดการ
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. งบประมาณดําเนินการ
๓๐,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่หล่าย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ครูพี่เลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
10.2 ครูพี่เลี้ยงสามารถถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีแก่
เด็กก่อนวัยเรียนได้
10.3 สถานศึกษาได้มีส่วนร่วม ตระหนักและตื่นตัวในการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก ค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กก่อนวัยเรียน
10.4 เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพร่ เทศบาลตําบล
แม่หล่าย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่หล่าย

๓๐

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจติ สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ: โครงการรวมพลังคลื่นลูกใหม่เด็กเยาวชน ลด ละ เลิกยาเสพติด “จิตอาสาทําดี”
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตําบลแม่หล่าย ยังคงมีในกลุ่มของเด็กเยาวชนบาง
กลุ่มซึ่งเกิดจากการชักชวนของเพื่อน การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และที่สําคัญเด็กเยาวชนขาดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการรวมกลุ่มในช่วงเวลาว่างหลัง
เลิกเรียน หรือช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กเยาวชนถูกชักจูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย
ชุมชน/ท้องถิ่น/สถานศึกษาจึงต้องร่วมมือในการป้องกันเด็กเยาวชนในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก ห่างไกล
ยาเสพติด ด้วยการส่ งเสริมให้เด็กเยาวชนมีพื้นที่ทํ ากิจกรรมแลกเปลี่ยนป้องกันปัญหายาเสพติด โดยใช้
กิจกรรมในรูปแบบ “จิตอาสาทําดี” เป็นกลไกขับเคลื่อน และสร้างเครือข่ายเด็กเยาวชนที่มีจิตอาสาทําดีใน
ชุมชนให้มีความมั่นคง เชื่อมโยงการเรียนรู้งานจิตอาสา และการป้องกันเด็กเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้กับเด็กเยาวชนในการอยู่ร่วมกันในชุมชน การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเป็นภารกิจที่
จําเป็น และสําคัญยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในอนาคตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลแม่หล่าย
จึงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่บทบาทของ
ตนเองในกลุ่ ม ของเด็ ก เยาวชน รวมถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนภาคี เ ครื อ ข่ า ยเด็ ก เยาวชนต้ อ งให้
ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาและยื่ น มื อ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยอาศั ย อํ า นาจ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) (7) ได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ จึงได้จัดทําโครงการรวมพลังคลื่นลูกใหม่เด็กเยาวชน
ลด ละ เลิกยาเสพติด “จิตอาสาทําดี” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ลด ละ เลิกยาเสพติด ด้วยกิจกรรมจิตอาสาทําดี
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นประสบการณ์เรื่องจิต
อาสาทําดีร่วมกันในชุมชน/ท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่าความสําคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเด็กเยาวชนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาทําดี
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เด็ก เยาวชนในพื้นที่ตําบลแม่หล่าย
เด็ก เยาวชนได้รับการส่งเสริมให้ทํากิจกรรมด้านจิตอาสาทําดี มีการสร้างเครือข่ายเด็ก
เยาวชน ร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย

๓๑

๖. วิธีดําเนินการ
ขั้น P (plan)
๖.1 เก็บรวมรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในจัดทําโครงการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ
๖.3 ประชุมคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการ
ขั้น D (do)
๖.4 ประชาสัมพันธ์โครงการให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รับสมัครเด็กเยาวชน
๖.5 ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่อบรม
๖.6 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการอบรมในแต่ละกิจกรรม
๖.7 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ
ขั้น C (check)
๖.8 กํากับ นิเทศ ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้น A (Act)
๖.9 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลโครงการต่อผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณในการดําเนินการ
๒๕,000. บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.1 เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการลด ละ เลิกยาเสพติด ด้วยกิจกรรมจิตอาสาทําดี
๑๐.2 เด็กเยาวชนได้ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นประสบการณ์เรื่องจิตอาสาทําดี
ร่วมกันในชุมชน/ท้องถิ่น
๑๐.3 ชุมชน/ท้องถิ่นเห็นคุณค่าความสําคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชน
ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสาทําดี

๓๒

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในป้จจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ฃองประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยืดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขป้ญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะทํ า ได้ เ ท่ า ที่ จํ า เป็ น ตามกรอบกฎหมายกํ า หนด และต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ การคุ้ ม ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าป้ญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ชึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีป้จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
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ช่ อ งทางที่ ค นทํ า งานในท้ อ งถิ่ น จะใช้ อํ า นาจให้ อ อกนอกลู่ น อกทาง จะมี ไ ด้ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ ที่ ค นทํ า งานใน
หน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมิความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน
๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผูก
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมถึงฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน ๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโป่รงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี
คนเก่งเข้ามาทํางาน
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๔. เป้าหมาย
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นทีด่ ําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
๖.๒ นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖..๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณในการดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๙๐ %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

๓๗

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ
และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย

๓๘

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลแม่ ห ล่ า ย ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นการที่เทศบาล
ตําบลแม่หล่ายจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล
เพื่อ ให้ เป็นไปตามพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตร 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการทุก
กิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

๓๙

(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 จํานวน 5 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
6.3 ดําเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าร่วมฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
6.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. งบประมาณดําเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จดั ซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๔๐

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตํ าบลแม่หล่ าย มี ภารกิ จ ให้บริก ารงานทะเบี ย นและบั ตรประจํ าตั วประชาชนให้บริ ก าร
ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กําหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจําตัวประชาชน โดย
ดําเนินการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเมืองแพร่ เพื่อบริการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ในขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ได้กําหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการ ดําเนินงานโดย
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การ
เข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้ว
มือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นําระบบถ่ายสําเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัว
บุคคลก่อนการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความ
มั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและ บัตรประจําตัวประชาชนอีกด้วย
- ใช้มาตรการควบคุ มและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุ จริตทางการทะเบี ยนและบั ตรประจํ าตัว
ประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนในซ่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่
โปรแกรมทางซ่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อ
ให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน
๔. เป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบัตร ประจําตัวประชาชน

๔๑

๕. พื้นที่ดําเนินการ
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย (สํานักทะเบียนอําเภอเมืองแพร่)
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๖.๒ ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดําเนินงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

๔๒

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
๒.๓.๑ มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก าร
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปีดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับพิงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มืการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตําบล
แม่หล่ายจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลแม่หล่ายให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่หล่าย
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๔.๔ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย

๔๓

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ และประกาศกระบวนงานบริ ก าร
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้ องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลแม่หล่ายเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทําให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

๔๔

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล ที่
ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๔๕

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริ หารราชการ การดํ าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่ องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔๖

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ: ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทําให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืน
ในสังคม สร้ างแบบอย่างที่ดีแ ก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการ
พัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน/ปี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตําบลแม่หล่าย เว็บไซต์เทศบาลตําบลแม่หล่าย สื่อ
สังคม (Social Media) เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔๗

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๔๘

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนตําบลแม่หล่าย
ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่ายอย่างสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบล
แม่หล่ายจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์
ให้ กั บ เทศบาลที่ ค วรได้ รั บ การยกย่ อ งชมเชย และเป็ น บุ ค คลตั ว อย่ า ง และจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบล
แม่หล่ายมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๔. เป้าหมาย
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง

๔๙

๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัตติ นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

๕๐

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการ แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทํา
การผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้ง
พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ
การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอี กครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกด้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลแม่หล่ายคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ํ าต้นทุ นและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่ าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีก
ด้วย
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
๔. สถานที่ดําเนินการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตําบลแม่หล่าย

๕๑

๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลแม่หล่าย
๕.๒ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณนั้น
๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
สาธิตเกษตรผสมผสาน
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
๕.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๙. ตัวชี้วัด
๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙.๒ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ ระดั บ ความสํ า เร็ จ กิ จ กรรมถ่ า ยทอดให้ ค วามรู้ ข องศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จํานวน ๑๐๐ คน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลแม่หล่ายได้
๑๐.๓ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร

๕๒

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บผิด ชอบและการมี ส่ ว นร่วมในการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต ภายในองค์ก รของผู้ บริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้นเทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี

๕๓

๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๕๔

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจ หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด,
อําเภอ) แล้ว เทศบาลตําบลแม่หล่าย ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิส ระ/มี แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/กองคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/กองคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพื่อความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓.๒ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร

๕๕

๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต
๑๐.๒ เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๕๖

๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่ายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านซ่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้
การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลตําบลแม่หล่าย
รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลแม่หล่ายขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขึ้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไป (ในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลแม่ห
ล่ายให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕๗

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลแม่หล่ายตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลแม่หล่ายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

๕๘

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลแม่หล่ายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่
ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณไห้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงไดํให้มี
สถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลแม่หล่ายให้บริการ ณ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยมีสํานักปลัดเทศบาล เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย
๔. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย

๕๙

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด
๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลแม่หล่าย

๖๐

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เข่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภท
ขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการดําเนินงาน แผนอัตรากําลัง แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศสอบ
ราคา/ประกวดราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลรายรับและรายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงาน
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

๖๒

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เข่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ
ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลแม่หล่ายร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
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- ประกาศผ่ านเว็บไซต์ / เว็บบอร์ ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้ อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมพิจารณาการขออนุญาตดูดทราย
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากบ้านบุญเจริญหมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่ายมีพื้นที่ติดกับลําน้ํายมและมีผู้ประกอบการ
ดําเนินกิจการดูดทรายบริเวณลําน้ํายมที่เป็นพื้นที่ระหว่างบ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่ายกับตําบลวัง
หงส์ ซึ่งผู้ประกอบการจะยื่นคําขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินทุกปี
เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้ดําเนินการร่วมกันกับฝ่ายปกครองท้องที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดการประชุม
ประชาคมพิจารณาการขออนุญาตดูดทรายเพื่อขอความเห็นชอบจากราษฎรในพื้นที่ว่าจะมีมติเห็นชอบให้
ผู้ประกอบการดําเนินการดูดทรายในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตหรือไม่ หากมีมติเห็นชอบจะนําเข้าขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย และประสานไปยังสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร่เพื่อดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน
๓.๒ เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๓.๓ เพื่อให้ผู้ประกอบการดําเนินกิจการโดยสามารถอยู่ร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ได้โดยไม่มี
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการที่จะสร้างความไม่พึงพอใจกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคม ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นให้ได้มาซึ่งมติในที่ประชุม
๕. พื้นที่ดําเนินการ
บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แจ้งประสานไปยังฝ่ายปกครองท้องที่เมื่อได้รับการประสานงานมาจากสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร่
เพื่อกําหนดวัน เวลา สถานที่จัดทําการประชุมประชาคม
๖.๒ แจ้งประสานงานหน่วยงานภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดประชุมประชาคมประชาชนในพื้นที่
๖.๔ จัดทํารายงานการประชุมประชาคมแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้ระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน
๑๐.๒ ประชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มแก้ ปั ญ หา และส่ ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๑๐.๓ ผู้ประกอบการดําเนินกิจการโดยสามารถอยู่ร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ได้โดยไม่มีปัญหาต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการที่จะสร้างความไม่พึงพอใจกับประชาชนในพื้นที่
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๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ : โครงการการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่หล่ายเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ําด้านความเป็นธรรมในสังคม หมายถึง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมในระดับ
ชุมชนตามกรอบแนวความคิด “ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา” ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ Country
Stategy ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทาง
สังคม หรือ เรียกโดยย่อว่า “ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ํา” ให้เทศบาลตําบลแม่หล่ายในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และองค์กรต่าง ๆ แกนนํา รวมทั้งประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทของประชาชนที่ไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้
ภายในชุมชนของตนเองในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน อันจะเป็นการช่วยลดปัญหา
“คดีล้นศาล และผู้ต้องขังล้นคุก” ได้ตั้งแต่ก่อนกระบวนการยุติธรรม และส่งคืนคนดีกลับสู่สังคมเมื่อพ้นโทษ
แล้วไม่หวนกลับไปกระทําผิดอีก
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้
เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทําผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนที่ควรรู้
๒. เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
และติดตามผลการดําเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ
๓. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือ หลักสันติ
วัฒนธรรม
๔. เพื่อใช้เป็นศูนย์การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน ด้วยการให้
ความเข้าใจ กําลังใจช่วยเหลือ สนับสนุน ให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็น
ปกติต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้หรือคําแนะนําในการยื่นขอความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชนให้บุคคลนั้นสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกต่อไป
๔. เป้าหมาย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลแม่หล่ายได้รับความช่วยเหลือตามกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย

๖๗

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายตามที่ได้ทําข้อตกลงร่วมกันกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
๖.๒ ประชุมวางแผนการดําเนินการตามภารกิจ ๕ ด้าน ตามคําสั่งสํานักยุติธรรมจังหวัดแพร่ ที่ ๙๓/
๒๕๕๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแม่หล่าย ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๓ ดําเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
การขอรับสนับสนุนกองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาและการคุ้มครอง
พยานนคดีอาญาแก่คณะกรรมการฯและอาสาสมัครยุติธรรม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ ดําเนินการตามภารกิจ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
๒. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น
๓. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
๔. การเยียวยาเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
๕. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน
๖.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจํานวนการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน
๑๐.๒ สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์

๖๘

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การ ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อรั บแจ้งปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรํ าคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล
แม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ
๖.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖.๔ ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน
๖.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับ
แจ้ง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖๙

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม ในการสอดส่ อ งดู แ ลสั ง คมและการอยู่ร่ ว มกั น แสดงให้ เ ห็น ถึง การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑๐.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๗๐

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพือ่ ใช้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ และ
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการ และการนําสู่การร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์
และการนําสู่การจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน โดยเน้นการจัดทําแผนงานโครงการ
ต้องเกิดจากความต้องการของประชาชน โดยการจัดประชุมประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับตําบล
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งในแต่ละระดับนั้นย่อมมีแผนงานโครงการบรรจุอยู่ในแต่ละดับ อาทิเช่น แผน
หมู่บ้าน/ชุมชน แผนตําบล แผนอําเภอ และแผนจังหวัด ซึ่ งแผนแต่ ละแผนนั้นต้ องมีความสอดคล้องกัน
ประสานกัน และอยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการ ร่วมทั้งการผ่านการ
วิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กําหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการดําเนินการจัดทําหรือการ
ทบทวนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนั้นจะต้องมีการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน และ
ระดับตําบลทุกครั้ง ประกอบกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กําหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ
ดังนั้นเทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้จัดทํา มาตรการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อใช้
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลแม่หล่าย ขึ้นเพื่อใช้ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการ ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมจัดทําแผนงานโครงการ ร่วมจัดทํา
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีการบริหารที่มี
ความโปร่งใส ติดตามและตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลแม่หล่าย และงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๗๑

๔. เป้าหมาย
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจําปี และรายจ่ายเพิ่มเติม

๕. พื้นทีด่ ําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จํานวน ๘ หมู่บ้าน
๒. จัดประชุมประชาคมตําบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๓. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลแม่หล่าย
๔. จัดประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีการจัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่มีความถูกต้องตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีการจัดทําและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
งบประมาณเพิ่มเติม ที่มีความถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ: มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลแม่หล่ายอ
ย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกของภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลแม่หล่ายนั่นคือทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
๕. วิธีดําเนินการ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลแม่หล่ายอย่าง
แข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลแม่หล่ายได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคสังคม
(ตั ว แทนประชาคม) ต้ อ งไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เทศบาลตํ า บลแม่ ห ล่ า ยในหลาย ๆ ส่ ว น เช่ น ให้ ตั ว แทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับซองและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. งบประมาณดําเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๙. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
9.1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย
9.2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กําหนดให้มีองค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบนั้น
และเพื่อให้ปฏิบัติไปตามระเบียบดังกล่าวเทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้จัดทํา กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตําบลแม่หล่ายเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และประกอบกับการพิจารณาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ถูกต้องตาม
ระเบียบ
๒. เพื่อให้สามารถนําสู่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตําบลแม่หล่าย
๓. เพื่อให้มีการตรวจสอบการจัดทําโครงการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดประชุมและออกติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จํานวนปีละไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้ง

๕. พื้นทีด่ ําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดประชุม เพื่อ คัดเลือ กคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตํ า บล
แม่หล่าย
๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๓. จัดประชุมและออกติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จํานวนปีละ
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๔. จัดทําผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ถูกต้องตามระเบียบ
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปั จจั ยสํ าคัญ ที่จะช่วยให้การดําเนิ นงานตามภารกิ จของเทศบาลตํ าบล
แม่หล่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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๖.๒ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ า งๆ ด้ ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง
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๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กํากับ ดูแล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน ทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทํา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุค คลใดบุค คลหนึ่ง เพี ยงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยั งไม่มี ประสิ ท ธิ ภาพเพี ย งพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตําบลแม่หล่าย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบล
แม่หล่ายขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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๔. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลแม่หล่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย/ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดําเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางทีส่ ามารถดําเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีม่ ีการดําเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
๕. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตําบลแม่หล่ายจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
ตําบลแม่หล่ายรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ทมี่ ีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลแม่หล่ายจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตําบลแม่หล่ายรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม

๘๑

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศบาลตําบลแม่หล่ายออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบรีการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า ง ความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เป็ดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแม่หล่าย ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อ
นําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กําหนดการดําเนินการของระบบการบริหารงานพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 โดยแนวทางการบริหารงานพัสดุมี
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ คณะกรรมการกํ า หนดราคากลาง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับซองและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น
การดําเนินการด้านการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช้จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนทุกตําแหน่งทุกระดับ อาจได้รับคําสั่งมอบหมาย
ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ ดังนั้นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
ได้รับมอบหมายจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารพัสดุของหน่วยงาน ประกอบกับได้มี
การเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ดังนั้นการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ทราบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นการช่วยลด
การกระทําผิดทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนป้องปรามการทุจริตอันเกิดจากการขาดความรู้ ความชํานาญ
และขาดประสบการณ์
3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น / พนักงานส่วนท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับคําสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัสดุตามคําสั่งแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ถูกต้องตามระเบียบ
3.2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมาย/
หนังสือสั่งการหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนํามาซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบ
ของ สตง. การร้องเรียนหรือการฟ้องร้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขึ้นได้ในอนาคต
3.3 เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมโดยการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ไม่มีการเอื้อประโยชน์และปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเที่ ย งธรรม ประกอบกั บ การดํ า เนิ น การให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ราคากั น อย่ า งกว้ า งขวาง
อันส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละครั้ง
4. เป้าหมาย
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4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
4.2 เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
4.3 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.4 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
4.5 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา-ประกวดราคา
4.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
4.7 คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
4.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.9 คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๔.๑๐ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายหรือได้รับคําสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
6. วิธดี ําเนินการ
6.1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2. ดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6.3. ดําเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้าร่วมฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
6.4. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
8. งบประมาณดําเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย
10. ตัวชี้วดั / ผลลัพธ์
10.1. ผู้บริหารท้องถิ่น / พนักงานส่วนท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคําสั่งแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เกิดความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามคําสั่งแต่งตั้งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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10.2. ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือ
สั่งการหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติด้วยความโปร่งใส
บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนํามาซึ่งการทักท้วงจากการตรวจสอบของ สตง. การ
ร้องเรียนหรือการฟ้องร้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขึ้นได้ในอนาคต
10.3. พนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บังเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส บริสทุ ธิ์ ไม่มีการเอื้อประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเที่ยงธรรม ประกอบกับดําเนินการให้มีการแข่งขันราคากันอย่างกว้างขวาง อันส่งผลต่อการประหยัด
งบประมาณของหน่วยงานและประชาชนได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใข้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่
๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลตําบลแม่หล่าย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๖. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คลตรวจสอบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมทั้ ง ภายในเทศบาลและหน่ ว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
๖.๓ แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจั ด ท้ า รายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศบาลตําบลแม่หล่าย

๘๘

๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑๒ ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน

๘๙

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
เทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดทําคู่มีอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล

๙๐

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๙๑

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในตําบลได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณีในการแกไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในตําบลแม่หล่าย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลแม่หล่าย
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณริมถนนหนทาง
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
๖,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

๙๒

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ: มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ กําหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๔๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลตําบลแม่หล่ายในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตํ า บลแม่ ห ล่ า ยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การมี เ ครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า วเป็ น สิ่ ง จํ า เป็ น จึ ง ได้ จั ด ทํ า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๕. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย

๙๓

๖. วิธีดําเนินงาน
๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตเทศบาลตําบลแม่หล่าย
๒. จั ดทําฐานข้อมูล บุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้ รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล
แม่หล่ายในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
๕. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตําบลแม่หล่ายกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแม่หล่าย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๑๐.๒ ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๑๐.๓ ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่หล่าย

