
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง 
เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

(พ.ศ.2561 – 2564) 
----------------------------------------------------- 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมี  ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล นั้น    

 
 เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือใหทุกหนวยงานใน
เทศบาลตําบลแมทาชาง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ท้ังนี้ได
มุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปอยางตอเนื่อง 
สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖  จึงประกาศใช แผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจาํป พ.ศ.2561 - 2564 

 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  18  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 
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คํานํา 
 

  การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสําคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริตเพราะเปน
การดับปญหาท่ีสาเหตุซ่ึงหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและ
ประเทศชาติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ   
ธรรมาภิบาลทีสูงข้ึนเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยไดกําหนดการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆ 
กันโดยการปลุกฝงความซ่ือสัตยสุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตองรวมท้ังเขาใจวิถีดําเนิน
ชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา 

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรมเทศบาลตําบลแมทาชางจึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการทุจริตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําป พ.ศ. 2561 – 
2564 ข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลตําบลแมทาชางใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศนกําหนดไว 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
           
 



 
 

2 
         4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก  

เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก 
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
          ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United  
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Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)          
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 



 
 

สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

มิติ ภารกิจตามมติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหตุ ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. การสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสรางจิตสาํนึกและ 
ความตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการเมืองฝายบรหิาร
ขาราชการการเมือง ฝายสภา
ทองถ่ิน และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.1.1การสรางจิตสาํนึก 
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

1.1.2 การสรางจติสํานึก 
และความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1.1.3 การสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักท่ีจะไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการอบรมจริยธรรมและคณุธรรมสําหรับ
การทํางาน 
 

 
 
1.โครงการมาตรการ  “สงเสริมงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง” 
2. โครงการมาตรการ “เสรมิสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจรติ” 
1.กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง 
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1.2 การสรางจิตสาํนึกและ 
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถ่ิน 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 
 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 สรางจิตสํานึกและความ 
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนักในความซื่อสัตย
สุจรติ 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและ 

ความตระหนักในการตอตานการ
ทุจริต 
1.3.3 สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนักใหมีจติสาธารณะ 
 

 
 
 
1.การปลูกฝงองคความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ทุจริต  
2. โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
1.กิจกรรมสงเสริมใหความรู การคัดแยกขยะ 
 
  
1.โครงการสรางอาชีพ  สรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
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1. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” 

 
 
 
- 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

20,000 
 

10,000 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



 
 

มิติ ภารกิจตามมติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหตุ ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัตริาชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน 
เปลี่ยนตําแหนง/เงินเดือนและ
การมอบหมายงาน 
2.2.2 สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ 
โดยยดึถือและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครดั 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 

 1.กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของ
ผูบริหาร อปท.” 
 
 

 
 
1.มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
2.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน 
3.กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ”  
1.กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญตัิงบประมาณ
รายจายประจาํป” 
2.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพัสดุ” 
3.กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
4.กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจดัซื้อ –       
จัดจาง” 
 
 
1.โครงการสรางความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ไมใช 
  งบประ 
  มาณ 



 
 

มิติ ภารกิจตามมติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหตุ ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการใชดลุยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภมูิ
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดท่ี
เก่ียวของในแตละข้ันตอน
เปดเผย ณ ท่ีทําการและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัตริาชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมี
อํานาจในองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏบัิติตน
ใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

  
 
 
 
1.กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏบัิติงาน 
 
 
 

 
 
 

 
1.มาตรการการมอบอํานาจ อนุมตัิ อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
2.มาตรการการมอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี
3.มาตรการมอบหมายของนายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 

 
1. กิจกรรมการคดัเลือกพนักงานบุคลากรดีเดน 
2. กิจกรรมคนดีศรีแมทาชาง 
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถ่ิน 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดาํรง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองท่ีดี 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด  
อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัตริาชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.5.3 ดําเนินการใหมเีจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบดาํเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กรณีมเีรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรใน 
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- 
 
 
 
 
1.มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
 
 
 
 
1.กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล” 
2.กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 
1. มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับรองเรียนฯ” 
2. มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตาํบลแมทาชาง วาทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบฯ” 
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3.การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จดัใหมีและเผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมสีวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมลูขาวสาร
ตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 

 
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมลู
ขาวสารเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตอเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนกับการม ี

  
 
 
 

 
 
 
1.มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาล 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2.กิจกรรม “การจดัตั้งศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาล” 
3. กิจกรรม “ใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
1.มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคญัและ
หลากหลาย” 

2. กิจกรรม “การเผยแพรขอมลูขาวสารดานการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาลและการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”                             
 
 
 
 
 
1.มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ เทศบาล” 
2.โครงการจัดทําวารสารประชาสมัพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

13,500 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไมใช 
  งบประ 
   มาณ 



 
 

มิต ิ ภารกิจตามมต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหต ุป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
3.2 การรับฟงความคดิเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรื่องรองเรยีน/รองทุกขของ
ประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะ
มีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ิน
สามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
3.2.3 มรีายงานหรือแจงเปนลายลักษณ
อักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได
ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน/รอง
ทุกข 
 
 

 
 

  
 
 
 
1.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2.การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 
 
 
1.มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรยีน 
 
1.รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รอง
ทุกขรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 
- 

5,000 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 
- 

5,000 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

5,000 
- 

5,000 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 
 
 

5,000 
- 

5,000 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใช 
งบประ 
มาณ 



 
 

มิต ิ ภารกิจตามมต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหต ุป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3 การสงเสรมิใหประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมในการจดัทําแผนพัฒนา การจดัทํา
งบประมาณ 

 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงควบคุม
ภายในใหผูกํากับดูแล 
 
 
 

  
 
 
1.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
2.ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตาํบล ประจําป 
3.การสงเสริมและสนับสนุนการจดัทําแผนชุมชน 
1.มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
1.กิจกรรมการประเมินผลการปฏบัิติราชการของเทศบาล 
 
 
 
1.มาตรการ “การจัดทํารายงานตรวจสอบภายใน” 
2.โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
 
1.กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
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- 
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ไมใช 
งบประ 
มาณ 



 
 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหต ุป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน 
ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
 
 

  
 
 
 
1.มาตรการสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง 
การโอนยาย ขาราชการ พนักงาน ลูกจางฯ 
 
 
1.กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
 
 
 
1.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
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ไมใช 
งบประ 
มาณ 



 
 

มิติ ภารกิจตามมติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปงบประมาณ หมาย

เหตุ ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การสงเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน  
4.3.1 สงเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ไดกําหนดไวใหมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
4.3.2 สงเสรมิสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ี
เก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝก
ฝาฝายใด 
4.4 เสรมิพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน(Community) และบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
4.4.1 สงเสรมิใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

 
 

1.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 

 
 
 
 
 
1.กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจรติ 
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สวนที่ 3 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถ่ิน พ.ศ.2546 เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดปฏิบัติ
เปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พึงดํารงตนใหม่ันอยูในศีลธรรมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
เสียสละและมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมตรวจสอบได การไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาว จะถือวาเปนการผิดทางวินัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี
คุณภาพ คือ การศึกษาอบรม สรางคนใหเปนผูนําท่ีมีปญญามีความรอบรู และมีคุณธรรม ซ่ึงจะตองอาศัย
ความรูท้ังทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป 
 เพ่ือกระตุนเตือนและสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติโดยใชเหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจนใหผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานยึดถือปฏิบัติ จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของผูบริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงาน และเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูท่ีพึงเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้ 
โครงการดังกลาว ยังเปนการตอบสนองภายใตยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน แนวทางพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานการจัดการองคกร 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจและยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 3.2 เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนองคกรและบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.3 เพ่ือชวยสงเสริมในการใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการ
เชิงลึก และสรางภูมิคุมกันดานจิตใจของผูเขารับการอบรมท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน  48  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล สามารถนําองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผนในการดําเนินโครงการ 
 2. กําหนดเนื้อหาของโครงการ สถานท่ีดําเนินโครงการ รายละเอียดของโครงการและงบประมาณของ
โครงการ 
 3. ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4. ดําเนินกิจกรรรมตามโครงการ 
 5. สรุปผลการฝกอบรม 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน  20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลตําบลแมทาชางไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. 

2561 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ลงวันท่ี   เดือนxxx 25xx 
กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรม
และจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการ
แกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, 
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  พลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการ
ตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชน  สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลแมทาชาง ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลแมทาชางไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง” 
ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปดเผยเปนการท่ัวไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” ม ี

เปาหมายหลักเ พ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบล   
แมทาชาง จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานเทศบาลมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสรางคานิยม
ท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลตําบลแมทาชาง ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการตอตานการทุจริตข้ึน ท้ังนี้
เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญ
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผล
ท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 66 เทศบาล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา 
และเทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทํา
ความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดตื่นตัวตอตานการทุจริต 

3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 5.3 ดําเนินโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินโครงการท้ังหมด 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนไดตื่นตัวตอตานการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกสภาและ

พนักงาน 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2542 หนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในหลายดาน การพัฒนาทองถ่ินเปน
หนาท่ีหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจะขับเคลื่อนการบริหารงานของเทศบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองคกร ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน เทศบาลตําบลแมทาชางไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาการทุจริตและการปองกันแกไข
ปญหาการทุจริตในองคกร ปญหาการทุจริตมีลักษณะเปนวัฏจักรและเครือขายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอยางเปน
ระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกตางและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงลวนแตมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองมีการปลูกฝงคานิยมท่ีสรางสรรค มีกลไกหรือเครื่องมือท่ีจะควบคุมใหเจาหนาท่ีภาครัฐเกิด
พฤติกรรมในเชิงบวกและปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ รวมกันสรางภูมิคุมกันท่ีถาวรแข็งแรงในการ
ปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 เพ่ือกระตุนเตือนและสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติโดยใชหลักความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจนใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดในการปฏิบัติงาน เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน จึง
เห็นควรจัดใหมีโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเพ่ือใหผู
เขารับการอบรมไดรับความรูท่ีพึงเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี ปองกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ท้ังท่ีรูเทาไมถึงการณ ใหเขาใจไดอยางถองแทยิ่งข้ึน ท้ังนี้ โครงการดังกลาว ยังเปนการตอบสนองภายใต
ยุทธศาสตรการสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนแนวทาง
พัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานการจัดการองคกร 
 

2. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเพ่ิมองคความรูและนําองคความรูท่ีไดจากการฝกอบรมมาพัฒนาและประยุกตใชในการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.2  เพ่ือเสริมสรางบุคลากรของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริต
โปรงใสตรวจสอบได 
 3.3  เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีจิตสํานึก คานิยมและวัฒนธรรมเรื่อง
ความซ่ือสัตย สุจริต ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและไดตระหนักถึงการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตใน
องคกรรวมกัน 
3. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล จํานวน  50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 2.  ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล สามารถนําองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 
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4. วิธีการดําเนินการ 
 1.  วางแผนในการดําเนินโครงการ 
 2.  กําหนดเนื้อหาของโครงการ สถานท่ีดําเนินโครงการ รายละเอียดของโครงการ และงบประมาณ
ของโครงการ 
 3.  ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
 4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 5.  สรุปผลการฝกอบรม 
 6.  ประเมินผลการฝกอบรม 
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ประจําป 2561 - 2564 
6. สถานท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมเทศบาลตําบลแมทาชาง หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
7. งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน  20,000  บาท ซ่ึงใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยมีประมาณการรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 
 1.  คาสมนาคุณวิทยากร (ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 6 ชั่วโมง x 1 วัน) เปนเงิน  3,600 บาท 
 2.  คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ (48 คน x 70 บาท  x 1 วัน)   เปนเงิน  3,360 บาท 
 3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (48 คน x 25 บาท  x 2 ม้ือ)  เปนเงิน  2,400 บาท 
 4.  คาเอกสารและอุปกรณประกอบการฝกอบรม    เปนเงิน  2,000 บาท 
 5.  คาปายโครงการ       เปนเงิน  1,000 บาท 
 6.  คาเชาสถานท่ีฝกอบรม      เปนเงิน 2,000 บาท 
 7.  คาเชารถ        เปนเงิน  4,000 บาท 
 8.  คาใชจายอ่ืน ๆ       เปนเงิน  1,640 บาท 
     รวมเปนเงิน             20,000 บาท 
 
8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโดยใชแบบประเมินผลกอนและหลังเขารับการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สามารถนําองคความรูท่ีไดมาพัฒนาและประยุกตใชในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  บุคลากรปฏิบัติงานโดยใชหลักความโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

3.  สามารถขจัดปญหาการทุจริตภายในองคกรและความขัดแยงในองคกรในการปฏิบัติงาน 
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1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

โครงการท่ี 1 
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมใหความรูการคัดแยกขยะ 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันปญหาเรื่องขยะนับวาเปนปญหาสําคัญท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุ
เนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจํานวนมากข้ึนชุมชนก็เพ่ิมข้ึน สถานประกอบการตางๆมีมากข้ึนและสิ่งท่ี
ตามมาอยางเลี่ยงไมไดก็คือขยะยอมมีจํานวนมากข้ึนตามไปดวยจนกระท้ัง การกําจัดขยะไมสมดุลกับการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนขยะจึงมีขยะท่ีเหลือตกคางรอการกําจัดอยูเปนจํานวนมากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
สรางปญหาเปน 
 อยางมากท้ังทางดานทัศนะวิสัยกลิ่น ความสะอาดและอาจกอใหเกิด ปญหาขยะลนเมืองได“ขยะ” 
ผูคนสวนมากละเลยและไมเห็นคุณคา ท้ังท่ีขยะเหลานั้น หากนํามาคัดแยกอยางถูกวิธีแลวจะสามารถสราง
ประโยชนไดและยังสามารถนํากลับมาหมุนเวียนเขากระบวนการผลิตเพ่ือนํากลับ มาใชใหมไดอีกครั้ง ซ่ึงเปน
การประหยัดทรัพยากรและเงินไดเปนจํานวนมาก รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจํานวนลงไดมาก ซ่ึงจะสงผลดีท้ังตอ
สิ่งแวดลอม ตอประชากรและตอประเทศชาติตอไป 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 “ใหเทศบาลเมืองพัทยาและเทศบาล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

 (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย” 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาล พ.ศ. 2537 
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ขอบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 ไดกําหนดขอระเบียบ
ปฏิบัติ รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆในเรื่องของการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไดอยางชัดเจน ซ่ึงในพ้ืนท่ี หมู 2 
ตําบล สาคร อําเภอ ทาแพ จังหวัดสตูล  มีเขตพ้ืนท่ีติดลําคลอง และมีอาคารบานเรือนท่ีอยูติดลําคลองเปน
จํานวนมาก ทําใหมีขยะท่ีไดจากครัวเรือน หลนลงแมน้ําลําคลอง บางสวนถูกน้ําสัดมาติดชายฝง บางสวนจมอยู
ใตลําคลอง ขยะเหลานั้นทําใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมดี และทําลายสิ่งแวดลอมท้ังบนฝงและใตทองทะเล ทําลาย
แหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา ถาสะสมไปนานๆ ไมชวยกันดูแลรักษา เราทุกคนไมรวมมือกันแกไข หาวิธีการ
กําจัดขยะท่ีถูกตอง นอกจากจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว อาจจะยังสงผลกระทบตออาชีพประมง ของ
คนในชุมชนอีกดวย  เพราะขยะท่ีอยูใตทองทะเล ขยะเหลานี้จะทําลายแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวใตทองทะเล 
ทําลายแหลงเพาะพันธุของสัตวน้ําแลว สัตวเหลานั้นก็จะหายไปจากลําคลองในชุมชนของเรา ดังนั้นองคดาร
บริหารสวนตําบลสาครไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมการรวมกันรณรงคการกําจัดขยะและการคัด
แยกขยะเปนการกระตุนคนในชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องของการกําจัดและการคัดแยกขยะมากข้ึน ปลูก
จิตสํานึกของคนในชุมชนใหหันมาใสใจในเรื่องของขยะและหันมารักษาดูแลความสะอาดในชุมชน เม่ือคนใน
ชุมชนรวมมือกันก็จะทําใหสิ่งแวดลอมในชุมชนนาอยูมากข้ึน และมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม เนื่องจากมีขยะลด
นอยลง 
3.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหความรูกับคนในชุมชนในการบริหารจัดการขยะใหถูกวิธี และปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชน  
2. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 
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3. เพ่ือกระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะกอนท้ิง 

4.เปาหมาย   
    ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน จํานวน 386 ครัวเรือน 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
    เทศบาลตําบลแมทาชาง 
6.กิจกรรมดําเนินการ 

1. จัดตั้งคณะทํางาน 
2. เขียนโครงการเสนอผูบริหาร 
3. ลงพ้ืนท่ีทําความเขาใจและประสานงานกับผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบานเพ่ือกําหนดวัน 
4. จัดกิจกรรมรงณรงคการกําจัดขยะและการคัดแยกขยะ 
5. ประเมินโครงการ 

7.ระยะเวลา 
    ประจาํปงบประมาณ 2561 - 2564 
8.งบประมาณ  
 ใชงบประมาณท่ีจัดต้ังไวจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมรณรงคการกําจัดขยะและ
การคัดแยกขยะ ตั้งไว 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
     สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการและคัดแยกขยะไดถูกวิธี 
2. ปริมาณขยะในชุมชนลดนอยลง 
3. คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง 
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี เพ่ือสรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณปจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซอนข้ึนอยางตอเนื่องจากสวนหนึ่ง
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เกิดผลกระทบตอกลุมสตรี  เนื่องจากแมบานและสตรียังขาดประสบการณในการดํารงชีวิตท่ีจะรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมวัตถุ  วัฒนธรรม  และคานิยมตาง ๆ  ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาทางดานพฤติกรรม    
การเลียนแบบ  การแสดงออกท่ีไมเหมาะสมตอสังคมสวนรวม  ทําใหประชาชนตองดิ้นรนทํางานเพ่ือใหมีรายได
เพียงพอกับรายจาย  กลุมสตรีจึงเขามามีบทบาทในการแบงเบาภาระชวยเหลือครอบครัว  ดวยการทํางานและ
ใชเวลาวางหลังจากทํางานใหเปนประโยชน  เพ่ือเปนชองทางในการหารายไดมาชวยเหลือครอบครัว  เพ่ือเปน
การเพ่ิมรายไดใหกับสมาชิกภายในครัวเรือน  สรางรายไดใหกับครอบครัว  ดังนั้นเพ่ือท่ีจะชวยปองกันและแกไข
ปญหาดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนได  กลุมสตรีจึงควรท่ีจะไดรับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก  เพ่ือท่ีจะชวยในการ
สนับสนุนการสรางโอกาสและสรางภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตตอไป 

ดังนั้น  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลแมทาชาง  
จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี  เพ่ือเปนการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต             
การคุมครองดูแลพิทักษสิทธิประโยชนของกลุมสตรีและประชาชนท่ีสนใจใหมีโอกาสเขาถึงบริการทางสังคม  
กอปรกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  บทท่ี  1  เทศบาลตําบล  
มาตรา  50  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้  (6)  ให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และ    ผูพิการ  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2552  
มาตรา  16        (6)  การสงเสริม  การฝกและการประกอบอาชีพ  (10)  การสงเคราะห  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  และยังเปนการแสดงออกถึงความเขมแข็งและการมีสวน
รวมของประชาชนอันเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทองถ่ินรวมกันในดานอ่ืน ๆ  ตอไป   
3. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
๒. เพ่ือเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓. เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
๔. เพ่ือใหกลุมสตรีแมบานไดพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพ 

4. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ   กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง  จํานวน  3๐  คน 
เชิงคุณภาพ   กลุมสตรีมีมีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากข้ึน  และพัฒนาความรูในการ   
                  ประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 

5. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
๒. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ/วิทยากร 
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๓. จัดเตรียมหลักสูตร 
๔. ดําเนินการฝกอบรม 
๕. ติดตามประเมินผล 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ    
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
7. งบประมาณ   

ตั้งจายจากคาใชจายโครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี  จํานวน  20,000  บาท  ปรากฏใน       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินการ  หมวดคาใชสอย  ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  แผนงานความเขมแข็งของชุมชน 

งบประมาณ   20,0๐๐   บาท   แยกเปนคาใชจายดังนี้ 
 ๑. คาสมนาคุณวิทยากร      เปนเงิน     1,0๐๐  บาท 
 ๒. คาอาหาร (3๐ คน x ๖๐ บาท x 1 ม้ือ)    เปนเงิน     1,๘๐๐  บาท 
 ๓. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (3๐ คน x ๒๕ บาท x 2 ม้ือ)  เปนเงิน     1,5๐๐  บาท 
 ๔. คาวัสดุอุปกรณ      เปนเงิน   15,340  บาท 
 5. คาทําปายไวนิล      เปนเงิน        36๐  บาท 

                         รวมเปนเงินท้ังส้ิน  20,0๐๐  บาท  
 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 
 
8. สถานท่ีดําเนินการ   

เทศบาลตําบลแมทาชาง  ตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ประจาํป  พ.ศ.2561  -  2564 
10. การประเมินผลโครงการ 
 1.  ประเมินผลกอนเขารวมโครงการ 
 2.  ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ประชาชนมีความรูในการประกอบอาชีพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
๒. กลุมสตรีแมบานมีทักษะในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
๓. เพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 
๔. กลุมสตรีแมบานไดพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพและนําไปใชประโยชนได 
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1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล 

สถานการณในปจจุบัน พบวาเยาวชนสวนใหญของประเทศ มีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงในหลาย ๆ  ดาน 
เพราะผลพวงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และคานิยมของเยาวชน ในยุคโลกาภิวัตน ท่ี
ผานมา ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู พฤติกรรม  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมของผูคนในสังคม 
กอใหเกิดปญหาตาง ๆ อยางมากมายไมวาจะเปนปญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติด พฤติกรรมทาง
เพศท่ีไมเหมาะสม  ปญหาโรคเอดส ตลอดถึงปญหาสุขภาพดานอ่ืนๆ   

เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพ่ือพัฒนาดานอารมณ และจิตใจ 
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของประชาชน ผานจัดกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การแขงขัน
กีฬาชุมชน การชวยเหลือกิจกรรมหรืองานพิธีตาง ๆ ในชุมชน การทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีตาง ๆเปนตน 
3 วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมใหประชาชนและเยาวชน 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง  ใหมีความรูความสามารถในการ
พัฒนากลุม/องคกร  

4. เปาหมาย 

 ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจาํปงบประมาณ 2561 - 2564 

7.ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 7.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 7.2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

7.3.ประสานความรวมมือไปยังหนวยงาน 
 7.4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 7.5.ประเมินผลและสรุปโครงการ 
8.งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 แกนนําเยาวชน ไดมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการพัฒนากลุม/องคกร ใหมีความ
เขมแข็ง  
 9.2 ประชาชนและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม  ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมี 

ปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางาน
ราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับ
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจ 
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ตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะ
ใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความ
เสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25xx 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลแมทาชางเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ 
หนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล   ท้ังเปนหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  หนาท่ีกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2552  และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการให 
บริการสาธารณะแกประชาชน  ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาลมักจะประสบปญหา หรือ
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก  กอง  และฝาย
ตางๆ  เปนอุปสรรคอยางยิ่งในการใหบริการ  ทําใหการบริการเกิดความลาชา  ประชาชนไมไดรับความสะดวก 
สงผลใหระบบกาใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคทาย  ท่ีกําหนดใหการ
ปฏบิัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546   
มาตรา  6  และมาตรา  37  ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความ 
สะดวก  และไดรับการตอบสนองความตองการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุมคา  ตามพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  48 (2)เตรส  ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหาร 
กิจการเทศบาล  เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการสวนทองถ่ินและลูกจาง  มาตรา 48  วีสติ  นายกเทศมนตรี
มีอํานาจมอบหมายใหการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับการแตงตั้งในการสั่ง  หรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได  มาตรา  48  เอกูนวีสติ  กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
สวนทองถ่ิน  และลูกจางของเทศบาลรองจากรองนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจํา
ของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายและอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมาย  ประกอบกับการประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  จังหวัดเชียงใหม  เรื่อง  
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดเชียงใหม 
  ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี  ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ลดข้ันตอนการใหบริการ  และไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก  จึงจําเปนตองมี
มาตรการ/การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชางข้ึน 
 

3  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  เปนการตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 
  3.2.  เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจากหนวยงาน    
  3.3.  เพ่ือใหการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  สั่งการ  อนุญาต  อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
  3.4.  เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
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4  เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ  จํานวน  4  ฉบับ 
ประกอบดวย  นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายใหผูอํานวยการกองคลัง  ปลัดเทศบาลมอบหมายให 
หัวหนาสวนราชการ 
 
5  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 
6  วิธีดําเนินการ 
  6.1.  ออกคําสั่งมอบหมายในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ขอบังคับและ 
หนังสือสั่งการ 
  6.2.  จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการ  และผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ 
และถือปฏิบัติ 
  6.3.  จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6.4.  ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุก
เดือน 
 
7  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2564 
 
 
8  งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 
9  ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 
10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพท 
  10.1  ผลผลิต  มีคําสั่งมอบหมายผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  จํานวนไมนอยกวา  4  ฉบับ 
  10.2  ผลลัพท  -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีอยูในระดับดี 
             -ประชาชนไดรับความสะดวก  ลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึง ใช
หลักการ การใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซ่ึงผูบริหาร ของ
เทศบาลตําบลแมทาชางไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช ดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 
ลงวันท่ี 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ไดกําหนดให นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึง เปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใสเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 แจกแบบประเมิน ใหผูท่ีไดรับการประเมินในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 6.2 ผูเขารับการประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือน เขียนรายละเอียดในสวนขอบขายงานท่ีตนจะ 
รับผิดชอบ และตองทําใหไดภายในกําหนดรอบประเมินนั้น  
 6.3 เม่ือครบกําหนดเวลา ใหผูเขารับการประเมินมารับการประเมินกับผูท่ีตนลงนามดวย วาไดปฏิบัต ิ
ตามรายละเอียดในขอบขายงานท่ีตนเขียนไวหรือไม เพียงใด  
 6.4 จากนั้นผานเขาสูข้ันตอนคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากการท่ี 
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลโดยใชประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 2 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2559 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายการเงิน กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายการเงิน กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝายการเงิน กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 การพัสดุ เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลแมทาชาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆของเทศบาลท่ีดําเนินการตาม พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชาง ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะใหแก
ประชาชนในทองถ่ินท้ัง 6 หมูบาน 2 ชุมชร นั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการ
ไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ
เทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดสตูล ท่ีแจงใหเทศบาล ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
จากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 
เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชางใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง  
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบงัคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ัง
จัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง ปลัดฯ หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง ปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการ
ทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตร ี

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่อง  หลายประการ  รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ 
นายกเทศมนตรีเอาไว  การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการใดๆในเรื่องตางๆเพียงผูเดียว  ก็อาจทําใหเกิด
ชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆเกิดข้ึนได  ดังนั้น  เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน  
เทศบาลตําบลแมทาชางจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกเทศบาลเสนอนายกเทศบาลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศบาลใหรองนายกเทศบาล ปลัดเทศบาล และปฏิบัติ
ราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการท่ี 1 
1.ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบาย  และเปาหมายใหประเทศชาติของเรา  เกิดความสงบเรียบรอย  ประชาชนมี
ความอยูเย็นเปนสุข  โดยเนนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน  โดยเฉพาะผูสูงอายุ  เด็กและเยาวชน  
ประชาชน  ท่ีอาศัยอยูในหมูบานหรือบริเวณเดียวกันไดมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบ  ตลอดจนชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันรวมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามใหดํารงคงอยูสืบไป   

 เทศบาลตําบลแมทาชาง  ไดเล็งเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ  เด็กและเยาวชน  ประชาชน  ท่ีกระทํา
ความดีและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนใหเปนคนดีในสังคม  โดยจัดใหมีการยกยองเชิดชูบุคคลซ่ึงกระทํา
ความดีและมอบโลประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี  เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นให
รวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนเปนแบบอยางเพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหง
ความดีอยางเปนรูปธรรม  เนื่องจากความดีและคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยู
เย็นเปนสุข     งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง  ได
จัดทําโครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง  โดยไดอาศัยอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  บทท่ี  1  เทศบาลตําบล  มาตรา  50  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบล  มีหนาท่ีตอง
ทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้  (7)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2552  
มาตรา  16  (10)  การสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  (๑๖) 
สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  และยังเปนการแสดงออกถึงความเขมแข็งและการมีสวน
รวมของประชาชนอันเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทองถ่ินรวมกันในดานอ่ืน ๆ  ตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหคนในหมูบานตระหนักถึงหนาท่ีรับผิดชอบสังคมและสงเสริมการกระทําดี 
๒. เพ่ือยกยอง  เชิดชู  ผูกระทําความดี  อันประจักษแกสังคม 
๓. เพ่ือสรางขวัญ  กําลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวน  ไดมีแบบอยางท่ีดี

และมีสวนรวมในการรณรงครักษาและสงเสริมคนดี 
๔. เพ่ือสรางสรรคสังคมใหเปนสังคม/ชุมชนท่ีมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีน้ําใจ  มีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผเอ้ืออาทรตอกันจนนําไปสูชุมชนนาอยูและมีความสุข 
  

4. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ  คัดเลือกจากประชาชน  ในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง  หมูบาน/ชุมชน  ละ  1  คน        
         รวมท้ังหมด  8  คน   
  เชิงคุณภาพ  เพ่ือสงเสริมใหคนเปนคนดีและสนับสนุนคนดีในสังคม  ท่ีกระทําความดีและเปน   
                  แบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนใหเปนคนดีในสังคม                                                                        
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5. วิธีดําเนินการ 

๑.  วางแผนในการดําเนินงาน 
๒. กําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับการยกยอง 
๓. พิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคคลท่ีสมควรไดรับการยองยองเปนคนดีศรีแมทาชาง 
๔. มอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก 
๕. สรุปผลการดําเนินงาน 

 
6. ผูรับผิดชอบโครงการ     
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 
7. งบประมาณในการดําเนินการ          

ตั้งจายจากคาใชจายโครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง  จํานวน  10,000  บาท  ปรากฏในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินการ  หมวดคาใชสอย  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  แผนงานความเขมแข็งของชุมชน   

งบประมาณ   10,000   บาท   โดยเปนคาใชจายดังนี ้

1. คาจางทําโลประกาศเกียรติคุณ  จํานวน  8  โล  ๆ  ละ  1,000  บาท   เปนเงิน  8,000 บาท 
2. คาใชจายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปน      เปนเงิน  2,000 บาท

                เปนเงินท้ังส้ิน  10,0๐๐ บาท
      
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 

 
8. สถานท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลแมทาชาง   
 
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ   

ประเมินผลโดยใชแบบประเมินผล 
1. แบบประเมินกอนเขารวมกิจกรรม 
2. แบบประเมินหลงัเขารวมกิจกรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน 
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1.ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชางเนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลแมทาชางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลแมทาชางยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไป
ยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจั งหวัดให เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน  นับจากวัน ท่ีไดรับทราบผลการวินิจ ฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลแมทาชาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลแมทาชาง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลแมทาชาง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลแมทาชาง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลแมทาชาง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลแมทาชาง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมทาชาง ข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลแมทาชาง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชางวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลแมทาชาง 
จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชาง วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้ เพื ่อให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจ
ท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึง
ความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 

4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชางใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดใหมี
สถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล
แมทาชางใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ 
กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือ
ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง
ไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล    
แมทาชาง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 1 แหง 
 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชาง  
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชาง ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 
 
 
 



 
 

69 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

 เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง 

 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสใน
การทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชาง ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบล      
แมทาชาง 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบลแมทาชาง มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และ
เม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาล
กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและขาราชการ เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย  รอยละ  80 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ประชาสัมพันธกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ  เพ่ือใหประชาชนและขาราชการเขาใจ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตําบลแมทาชาง  ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึน
ไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
-  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล 
และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลแมทาชาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลแมทาชาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตําบลแมทาชางไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง 
- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลแมทาชาง รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
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- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 
-  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ (2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ทุกสวนราชการเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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โครงการท่ี 2 
ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ (รายงานผลการดําเนินงานประจําป) 
๒.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสมํ่าเสมอ มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ
โดยท่ัวถึงกัน และสามารถตรวจสอบการทํางานได 
 ดังนั้น การจัดทําโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจํางบประมาณ ๒๕๕๖ วัตถุประสงค เพ่ือ
ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยในการจัดทํา
โครงการฯ เปนการจัดทําสิ่งพิมพในรูปแบบ ท่ีสามารถนําเสนอรูปภาพ และขอมูลโครงการ กิจกรรมตางๆ ตาม
นโยบายท่ีไดมีการดําเนินงานและเปนรูปธรรม มาสรปุเปนรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๕๖ เพ่ือเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รวมท้ังสรางทัศนคติท่ีดี และเพ่ือการสรางความรวมมือท่ีดีจาก
ประชาชนในดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชางในระยะยาวตอเนื่องไปเรื่อยๆ 
 
๓.วัตถุประสงค 

๓.๑. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ของเทศบาลตําบลแมทาชางใหประชาชนไดทราบ 
๓.๒. เพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของเทศบาลตําบลแมทาชางใหหนวยงานตางๆไดรับทราบ 
๓.๓. เพ่ือใหเปนบันทึกผลการดําเนินงานในรอบป ท่ีสามารถใชเปนเอกสารหลักฐานอางอิงของทางราชการ 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรผลการปฏิบัติงานประจําป ใหประชาชนท่ีพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชางและหนวยงานตางๆ  
 

๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง   
 
๖.วิธีดําเนินการ 

- รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตลอดท้ังป 
- เผยแพรประชาสัมพันธตอประชาชนและหนวยงานตางๆ 
- สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 
 

๗.ระยะดําเนินการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
 - 15,000.- บาท 
 
๙. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
จํานวนสิ่งพิมพ 1000 ชิ้น 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
- รอยละ 80 ของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลฯไดรับรูขอมูลขาวสาร   
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

การวางแผนเปนกระบวนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา 
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต เปนการคาดการสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ี พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใชดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณ
ตางๆในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา 
การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือให
องคกรบรรลุผลท่ีปรารถนาดังนั้นการวางแผน จึงเปนการมองไปเพ่ิมทฤษฎีการวางแผนขางหนา อาจเปนชวง
สัน้ ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการในการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนด
กิจกรรมตางๆไวลวงหนาเพ่ือใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาคมทองถ่ินในอนาคต 

การท่ีทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคต และ
แปลงมาสูการปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. ๒๕61 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี ้

ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน”  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 17 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ 
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ (๙)หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวา
ดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เทศบาลตําบลแมทาชางไดตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผน เพ่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน
เปนกรอบในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมายของทางเทศบาล ดังนั้นจึงไดดําเนินการจัดทํา
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลข้ึน เพ่ือรวบรวมปญหาและความตองการของประชาคมทองถ่ินในการวาง
กรอบและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตอไป 
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๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางมีความรูความเขาใจในบาบาท อํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลตําบลแมทาชางเพ่ิมมากข้ึน 

๒. เพ่ือใหประชาชนในตําบลแมทาชางและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทางเทศบาลตอไป 

๓. เพ่ือรับฟงปญหา ความตองการ และแนวทางแกไขปญหา ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีการพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึน 
๕. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
6. เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาเทศบาลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ณ เขตเทศบาลตําบลแมทาชางจํานวน ๒ เขต 
 

๕.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
      
๖.ข้ันตอนในการดําเนินโครงการ 

คณะผูบริหาร เทศบาลตําบลแมทาชาง และพนักงานเทศบาล พรอมดวยลูกจางประจํา พนักงานจาง 
ดําเนินการประชุมเตรียมวางแผนเพ่ือมอบหมายผูรับผิดชอบงานแตละฝาย ดังนี้ 
                 ๑. นําเสนอแผนงานตอท่ีประชุม 

๒. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติในการดําเนินการ 
                 ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ       

๔. จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการจัดงาน 
  ๕. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีกําหนด 
  ๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
๗.เปาหมาย 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 จัดเก็บขอมูลท่ีมุงเนนยุทธศาสตรการพัฒนา ประเด็นปญหา และความตองการของชุมชน หรือขอมูล
ซ่ึงเปนประเด็นหลักในการพัฒนา  ๔ประเภท  คือ  ๑.  สภาพปญหาของชุมชน   ๒.  ความตองการของชุมชน  
๓.  นโยบายการบรหิาร  และ ๔.  ศักยภาพในการพัฒนา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
- การออกประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา ๒ ครั้ง ตอป  

 -    การประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
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๘. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
               สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 
๙. งบประมาณการดําเนินงาน   
 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําป ๒๕63 ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน คาใชสอย ๑. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (๓) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว      5,๐๐๐ บาทโดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คาปายไวนิล/ปายผา โครงการ          เปนเงิน    ๕๐๐ บาท   
2. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม          เปนเงิน  ๒,๐๐๐บาท 
3. คากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ        เปนเงิน  ๒,๐๐๐บาท 
4. คาวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับใหบริการประชาชน        เปนเงิน     ๕๐๐บาท 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๕,๐๐๐บาท (หาพันบาทถวน) 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียไดตามความเหมาะสม 
 
๑๐.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางมีความรูความเขาใจในบาบาท อํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลแมทาชางเพ่ิมมากข้ึน 

๒. ประชาชนในตําบลแมทาชางและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทางเทศบาล 

๓. ปญหา ความตองการตางๆ ในเขตตําบล ไดรับการแกไขตรงตามความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยมากข้ึน 
๕. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของเทศบาลตําบลแมทาชางมากข้ึน 
6. สามารถทําแผนการดําเนินงานและแผนอ่ืนๆไดตามระเบียบและตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 053-442080 ทางโทรสารหมายเลข 053-442080 ตอ 12 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง  

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาล คือหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มี
ฐานะเปนนิติบุคคล และเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน มีการดําเนินงานโดยนําหลักการปกครองตนเอง
ภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ีใหบริการ
ประชาชน ในดานการพัฒนาตําบล ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขประชาชนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็นรวมกัน เปนการแสดงออกถึงการใหความรวมมือ การ
เสนอปญหาความตองการของประชาชนเพ่ือรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเทศบาลไดตระหนักถึง
บทบาทและอํานาจหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนอยาง
สูงสุด ประชาชนไดรับบริการอยางดี ไดใชสิทธิของตัวเองอยางเต็มท่ี เพ่ือเสนอปญหาและความตองการท่ี
ตนเองประสบ ใหเทศบาลวางแผนเพ่ือแกไขปญหา ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังนี้ (๑) รักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลการจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขาวสารท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดรวมท้ังพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง   

เทศบาลตําบลแมทาชาง  จึงไดจัดทําโครงการ เทศบาลพบประชาชน เพ่ือรับฟงปญหาและรวมกัน
วางแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน เพ่ือเทศบาลไดมีแผนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา โดยกําหนดใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ และเปนการวางแผนเพ่ือจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ ในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับประชาชนไดอยางตรงตามความตองการ 

 

๓. วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการกระจายอํานาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย สูทองถ่ินแกประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง  
  2. เพ่ือใหทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล และการพัฒนาทองถ่ินใหตรงตอความตองการของประชาชน 
  3. เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางไดเห็นถึงความสําคัญของการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

๕.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
      
๖.ข้ันตอนในการดําเนินโครงการ 

คณะผูบริหาร เทศบาลตําบลแมทาชาง และพนักงานเทศบาล พรอมดวยลูกจางประจํา พนักงานจาง 
ดําเนินการประชุมเตรียมวางแผนเพ่ือมอบหมายผูรับผิดชอบงานแตละฝาย ดังนี้ 
                 ๑. นําเสนอแผนงานตอท่ีประชุม 

๒. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติในการดําเนินการ 
                 ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ       

๔. จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการจัดงาน 
  ๕. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีกําหนด 
  ๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗.เปาหมาย 
  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 จัดเก็บขอมูลท่ีมุงเนน ประเด็นปญหา และความตองการของชุมชน หรือขอมูลซ่ึงเปนประเด็นหลักใน
การพัฒนา  ๔ ประเภท  คือ  ๑.  สภาพปญหาของชุมชน   ๒.  ความตองการของชุมชน  ๓.  นโยบายการ
บริหาร  และ ๔.  ศักยภาพในการพัฒนา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
 จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางนอย ๑ ครั้ง ตอป 
 
๘.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
          สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 
๙.งบประมาณการดําเนินงาน   
 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําป ๒๕63 ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน คาใชสอย ๑. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (๒) โครงการเทศบาลพบประชาชน  ตั้งไว 5,๐๐๐ บาท 
 
๑๐.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการกระจาย
อํานาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สูทองถ่ิน  
  2. เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
และสามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนาตําบล และการพัฒนาทองถ่ินใหตรงตอความตองการของประชาชน 
  3. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดเห็นถึงความสําคัญของการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ เทศบาลตําบลแมทาชาง 
- ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลแมทาชาง 
- ผาน facebook  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลแมทาชาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 โดยสํานักปลัดจึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ เทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมทาชางกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ดําเนินการคัดเลือกผูแทนประชาคม 

 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง บางตําแหนงในปจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลแมทาชางจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง 
แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกร
จัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือ
เปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางและรางแผนพัฒนาสี่
ปเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง ความตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการ
ตอตานการทุจริต 
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โครงการท่ี  2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดทําโครงการ เทศบาล
สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 2561 ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลแมทาชาง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 
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โครงการท่ี  3 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลแมทาชาง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลแมทาชาง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลแมทาชาง  
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชาง  ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ
การปองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 6  หมูบาน 2 ชุมชน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลแมทาชาง 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลแมทาชาง ในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ เทศบาล
วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลท่ีได
จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล
ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

88 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลแมทาชางและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลแม
ทาชาง 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลแมทาชาง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
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 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 
2558) ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมทาชาง ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลแมทาชาง ทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง
แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลxxx 
  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxx
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลแมทาชางมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบล
แมทาชางพรอมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลแมทา
ชาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสนิ และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (งบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี 
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เทศบาลตําบลแมทาชางพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลแมทาชางข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศบาลและผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลแมทาชาง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัตใินหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลแมทาชางเปนไปอยางโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง  

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลแมทาชางไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.เทศบาลจังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
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 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ก.เทศบาลจังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลแมทาชางจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี
เทศบาลตําบลแมทาชางรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาลจังหวัด) 

 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลแมทาชางไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.เทศบาลจังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาลจังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลแมทาชางจะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตําบลแมทาชางรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.เทศบาลจังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลตําบลแมทาชางไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
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 - นายกเทศบาลตําบลแมทาชาง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ของเทศบาลตําบลแมทาชาง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง  

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมทาชาง  ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลแมทาชางจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
เทศบาลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 
สวนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุน
การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลแมทาชาง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลแมทาชาง ใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เ พ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลแมทาชาง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดั งนั้น  เ พ่ือใหผู บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล  เ พ่ิมพูนความรู  ความเข า ใจ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลแมทาชาง สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน  จํานวน  48  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 250,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลมีบรรยากาศการทํางาน
แบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
เทศบาลและลดการทุจริต 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 12 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี  1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในเขตเทศบาล
ตําบลแมทาชาง ไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณทาแพขนานยนต 
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลแมทาชาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 


