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เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 



ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง การด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน

การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสความสุจริตและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

ได้แก่ ยุทศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิบัติรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลัก  

ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จะเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญในการบริการสาธารณะและเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการ

บริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ๑-๖   

ส่วนที่ ๒  ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ๗-๑๐ 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ       ๑๑-๕๑ 
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ส่วนที่ ๑  

บทน า 

๑.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/การด าเนินการบรหิาร
จัดการ 

๑. งาน
ประมาณการ 
และควบคุม
งานก่อสร้าง 

๑. การข้ึน – ลงของ
ราคาวัสดุตามท้องตลาด
ไม่คงที่ 
๒. การไม่ติดตาม ตรวจ
ตราอย่างละเอียดและ
ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ 
๓. การไม่ปฏิบัติงานตาม
รูปแบบสัญญาจ้างของผู้
รับจ้าง 

๑. ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ ท าให้
การประมาณราคาต่างๆ ต้อง
แก้ไขตลอดเวลา 
๒.ราคากลางที่ ก าหนดโดย
ส านักงบไม่สอดคล้องกับราคา
ท้องถิ่น 
๓. การไม่ติดตามและต่อเนื่อง
ของเจ้าหน้าที่ 
๔. ผู้รับจ้างบางรายไม่
ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญา
จ้าง 

สูง
มาก 

๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุ
ต่างๆอยู่เสมอ เพ่ือให้ทัน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. การก าหนดราคากลางวัสดุ
ก่อสร้าง ควรก าหนดให้สอดคล้อง
กับราคาท้องถิ่นแต่ละอ าเภอ 

๒.การจัดซื้อ 
– จัดจ้างวัสดุ
ทางการ
แพทย์ เพ่ือ
ป้องกันโรคโค
วิด-๑๙ 

การไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุทาง
การแพทย์ เพ่ือใช้ในการป้องกัน
โรคโควิด-๑๙ ดังกล่าว 

สูง ๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบและ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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ประเด็น
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/การด าเนินการบรหิาร
จัดการ 

๓. การ
ติดตามและ
ประเมินผล
การดูแล และ
ควบคุมพัสดุ
ส่วนกลางของ
หน่วยงาน
ภายใต้ สังกัด
กองการศึกษา
เทศบาล
ต าบลป่าซาง 

 

การไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เนื่องจากมีการ
รับโอนงานพัสดุของ
หน่วยงานคลัง เทศบาล
ต าบลป่าซาง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ให้งานพัสดุของกอง
การศึกษารับผิดชอบ
ดูแล และควบคุมพัสดุ
ส่วนกลางในหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกอง
การศึกษา 

การติดตามประเมินผล การ
ดูแลและควบคุมพัสดุส่วนกลาง
ที่ได้รับมอบให้หน่วยงานภายใต้
สังกัดและด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
หรือไม ่
 

ปาน
กลาง 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดูแล และควบคุมพัสดุส่วนกลาง
ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลต าบลป่าซาง
เพ่ือท าหน้าที่ดูแล และควบคุม
พัสดุส่วนกลาง ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดูแล พัสดุส่ วนกลางของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสั งกัด เทศบาล
ต าบลป่าซาง ทั้ง ๔ แห่ง เพ่ือท า
หน้าที่ดูแล พัสดุส่วนกลาง และ
รายงานผลการด าเนินงานแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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ประเด็น
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการ/การด าเนินการบรหิาร
จัดการ 

๔. การเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
เกิดความผิดพลาด ไม่

ตรงกับข้อเท็จจริง 

ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ยังขาดความ
ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง และการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงาน
ของรัฐ 

ต่ า ๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ใ ห้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ของผู้ มี สิทธิ์ รับ เบี้ ยยั งชีพ ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๓. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับ
สวัสดิการของรัฐ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน
ก่อนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
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๒.หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ

จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด

ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 

Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่

เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒       

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ 

คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๕ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ โลก ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ ย่อมสะท้อนให้ได้

เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ 

 



-๕- 

รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ

กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ

กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลป่าซางบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ

ป้องกันการทุจริต จึงได้จัดท า “การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)” เพ่ือเป็น

เครื่องมือน าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้

บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 

ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ 

คะแนน   

๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

(๑) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซางต่อสาธารณชน  

  (๒) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลป่าซางเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 

และตรวจสอบได้  

(๔) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 



-๖- 

(๖) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซางที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

๔.เป้าหมาย 

 (๑) เทศบาลต าบลป่าซางมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ   

 (๒) เทศบาลต าบลป่าซางผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ ๑๐๐ในปี พ.ศ. 

๒๕๗๐ 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 (๑) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับเทศบาลต าบลป่าซาง 

 (๒) เพ่ือเป็นแนวทางนโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการ

ทุจริต 

 (๓) เป็นการก าหนด แผนงาน โครงการ กิจกรรมอ่ืนใด ที่จะท าให้การด าเนินตามนโยบายของฝ่าย

บริหาร บรรลุผลเป็นรูปธรรม และซึ่งเป็นการสอดรับกับการด าเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่ส านักงาน 

ป.ป.ช. ก าหนดไว้ ประกอบด้วย ๔ มิติ คือ มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วย

ความโปร่งใส มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ ๔ การยกระดับกลไก

การตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 

   

 



ส่วนที่ ๒ 
-๗- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรมก/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ ๑. การสร้าง
วัฒนธรรมสจุริต 

๑.๑ การเสริมสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.โครงการอบรมจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๒.โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวริิยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตยส์ุจริต 
๓.โครงการส่งเสรมิการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕.โครงการอบรมพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนต าบลปา่
ซาง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม จ านวน ๕ โครงการ ๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 



- ๘- 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรมก/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ ๒. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๒.๒ มาตรการส่งเสรมิคณุธรรม 
และความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ มาตรการลดการใช้ดลุพินิจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

๖.มาตรการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
๗.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลป่าซางด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
๘.มาตรการ NO Gift Policy 
๙.กิจกรรม “วิเคราะหผ์ลการจัด
ช้ือจัดจ้างประจ าปี” 
๑๐. กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาข้ัน
เงินเดือน” 
๑๑.กิจกรรม”การจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ
เทศบาลต าบลป่าซาง” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ ๒ รวม จ านวน ๖ โครงการ - - - - -  

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 



-๙- 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรมก/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ ๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ การรับฟังความคดิเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 

๑๒.โครงการจัดเวทีประชาคม 
๑๓.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
๑๔.มาตรการจดัการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
 
๑๕.กิจกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจรติ 

๒๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน ๔ โครงการ ๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรมก/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 
๔.๒ การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 
๔.๓ มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

๑๖.โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
๑๗.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
๑๘.โครงการส่งเสริมความรูด้้าน
กฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑๙.มาตรการจดัการในกรณไีด้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
๒๐.มาตรการจดัให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๔ รวม จ านวน ๕ โครงการ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

รวมท้ังสิ้น จ านวน ๒๐ โครงการ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐  

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 
 



 

-๑๑- 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : อบรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการของ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาล 
ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาคน หรือ
บุคลากรในองค์กร เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล และให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ เกิดพันธะผูกพัน
ระหว่างองค์กรและบุคลากรในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และสังคม และเป็นการป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการอบรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรมและใช้
เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล เพ่ือยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรของเทศบาล 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
 ๓.๓ เพ่ือยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างาน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๔ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจ 
 ๓.๕ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคลากรในทุกระดับให้ใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 

 



 

-๑๒- 
 ๓.๖ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
 ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมให้ความรู้ 
 ๖.๓ ด าเนินการฝึกอบรม 
 ๖.๔ ประเมินผลโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

๑๐. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม 
 ๒) ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง 
มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ส ารวจโดยแบบ
ประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 



 

-๑๓- 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะและ 
                     ซื่อสัตย์สุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง 
หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
 ๓) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
 ๔) เชิญชวนให้ส านัก/กองในเทศบาลต าบลป่าซางส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 



 

-๑๔- 
 ๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ๖) ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 ๘) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เสียงตามสายหอกระจายข่าว เป็นต้น 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๕- 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์แห่งชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมท่ีถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกลทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 ๒) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง  
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชองโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 ๕) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 



 

-๑๖- 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมจ านวน ๑ ครั้ง 
 ๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมได้ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ๓) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยแบบประเมิน
ติดตามผล) 
 ๒) ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ส ารวจโดยแบบ
ประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๗- 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ                        
                      เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลป่าซาง ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง อย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลต าบลป่าซางจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดีมีความซื่อสัตย์ และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลป่าซาง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และ
ควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล    
ป่าซาง  

๒) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง       
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
 ๒) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 ๓) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 



 

-๑๘- 
๔) รายงานผลการด าเนินการ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชองโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๙- 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลป่าซาง  

๒. หลักการและเหตุผล 

     ในปัจจุบันการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา        
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดแคลนคุณธรรมจริยธรรมของคน      
ในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรม       
ที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา 
ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหา         
การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการ
ติดเกมส์ ส าหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร       
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ส่วนที่ ๓ บทที่ ๑ มาตรา ๕๐ ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจ
หน้าที่ตามข้อ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 เทศบาลต าบลป่าซาง โดยกองการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา         
เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอบรม ซึ่งเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม จึงด าเนินการจัดโครงการอบรม
พัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนต าบลป่าซาง  
๓. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนัก มีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม    
มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม ด้วยการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในสังคม 

๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม ประจ าตน  
เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุผล ตามแนวทางสันติวิธี    
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 



 

-๒๐- 

๔. เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลป่าซาง   

๕. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  
 ๑. ประชุม วางแผน และจัดท าโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ด าเนินงานตามแผนโครงการที่ก าหนด  
 ๓. ด าเนินการจัดการโครงการอบรมพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนต าบลป่าซาง  
 ๔. สรุป ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาเทศบาลต าบลป่าซาง 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนัก มีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม ด้วยการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 

๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม ประจ าตน เป็นบุคคลที่พึงประสงค์   
ต่อสังคม 
 ๔. เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุผล ตามแนวทางสันติวิธี  และใช้เวลาว่าง   
ให้เกิดประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๑- 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 ๓) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๔) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล       
ต าบลป่าซาง 
๔.) กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕.) วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๔) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง รวมทั้งมีการ
แสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 ๕) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 



 

-๒๒- 
 ๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น 
 - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
 - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น       
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 
 ๘) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๙) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง 
๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซาง ให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 

 

 

 

 



 

-๒๓- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร       
                      เทศบาลต าบลป่าซาง ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
                      และความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซางเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี
ความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มี
การด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลป่าซาง ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซางแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 ๒) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลป่าซางสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
 ๓) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 ๒) ประชาชน 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 ๒) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 ๓) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 ๔) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 ๕) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 ๖) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  



 

-๒๔- 
 ๗) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 

๘) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๑๐) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 ๒) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส  
 ๓) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบล    
ป่าซาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลป่าซางมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๕- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๘ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
๒. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา     
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลป่าซางเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมี
ผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ เทศบาล       

ต าบลป่าซางมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 ๒) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 ๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 



 

-๒๖- 
๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน ๑ ฉบับ 
๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซางด าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ ๑๐๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 

 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๗- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๙ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” เพ่ือปรับปรุง
การจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 ๕) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
๖. ระยะด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 ผลลัพธ์  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 



 

-๒๘- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่ง เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลต าบล   
ป่าซาง จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบล  
ป่าซาง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลต าบลป่าซางเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล          
ต าบลป่าซาง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล        
ต าบลป่าซางรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๕) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเสนอมา 
 



 

-๒๙- 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓๐- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง กับปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง และ
หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลป่าซางกับ 
 
 



 

-๓๑- 
ปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง และปลัดเทศบาลต าบลป่าซางกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  ๑.๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ๑.๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  ๑.๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๑.๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑.๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๑.๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 ๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 ๖) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 



 

-๓๒- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซางเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซางด้วยการจัดท าโครงการ
จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๓) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ๔) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 ๖) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 ๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 



 

-๓๓- 
 ๓) น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ๔) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 ๓) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓๔- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๓ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป  
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ 
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ป่าซาง  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลต าบลป่าซาง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๓) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๒) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๔) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๑) แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา    ๒ คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ     ๒ คน 
  (๔) ปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าส านักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



 

-๓๕- 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   (๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซางตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลป่าซางทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
   (๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลป่าซางส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   (๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลต าบลป่าซางมอบหมาย 
  (๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๖) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  (๙) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์เทศบาลต าบลป่าซาง สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  (๑๐) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชองโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลป่าซาง  
 
 
 
 



 

-๓๖- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลป่าซางเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 ๓) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๓.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล        
ต าบลป่าซาง 
   - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 



 

-๓๗- 
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหาช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม ภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการ
ด าเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  ๓.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
   - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
   - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
 ๔) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง ให้
ทุกหน่วยงานรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๖) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
 ๗) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 ๘) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 ๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 



 

-๓๘- 
 ๑๐) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 ๔) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้อง เรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 ๕) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓๙- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๕ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนร่วมการยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค้าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่จะป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้
การต่อต้านการทจุริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง  ๆ หรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 ๓) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๔) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง 



 

-๔๐- 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 ๒) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในเทศบาลต าบลป่าซางลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๔๑- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๖ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลป่าซาง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์
 ๒) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 ๓) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๑) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 



 

-๔๒- 
 ๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลต าบลป่าซาง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 ๒) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๓) การทุจริตในเทศบาลต าบลป่าซางลดลงร้อยละ ๕ 
 
 
 
 

 



 

-๔๓- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๗ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ   
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 



 

-๔๔- 
 ๔) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลป่าซางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ 
 ๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย 
  (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓) 
  (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภาคใน : ปค.๔)  
  (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕) 
  (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖) 
 ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ 
 ๔) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



 

-๔๕- 
๒) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจริตโดยกิจกรรมควบคุ้มภายในร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย

ละ ๘๐ ในระดับมาก) 
๒) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
๓) การทุริตเทศบาลต าบลป่าซางลดลงร้อยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๔๖- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๘ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร    
                     และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 ๒) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 



 

-๔๗- 
 ๓) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
 ๔) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
 ๒) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง บริหารราชการของเทศบาลต าบลป่าซางมีความ
โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๔๘- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๑๙ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล 
                      ต าบลป่าซาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง      
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลป่าซางมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของเทศบาลต าบลป่าซางและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 ๒) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลป่าซางที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 ๒) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 



 

-๔๙- 
 ๔) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๕) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 ๖) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๗) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลป่าซางโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลป่าซาง โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (๑) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (๒) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (๓) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (๔) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ
ร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 ๙) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๑๐) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 ๑๑) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 



 

-๕๐- 
รายละเอียดโครงการ 

ล าดับที่ ๒๐ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ 
                      เทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุริตคอร์ปรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลป่าซาง มีนโยบายใช้หลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 ๒) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ) 
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๒) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 



 

-๕๑- 
 ๓) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 ๔) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕.) รายงานผลด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส าหรับผู้
ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




