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คานา
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่ อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้จัดทาแผน/แนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง และเพื่อให้ทุกกองในเทศบาลตาบลปิงโค้ง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตาบลปิงโค้งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖

เทศบาลตาบลปิงโค้ง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เปูาหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารปูองกันการทุจริต
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) แยกตาม 4 มิติ
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ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์ สาคัญเพื่อ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้ าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้ นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้
คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับ วันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น ทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน
จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คณะกรรมการปู อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตั ว อย่ า ง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๕ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ทางด้ า นพื้ น ฐาน โครงสร้ า งสั ง คม ซึ่ ง เป็ น สั ง คมที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ แ นวดิ่ ง
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มี
เงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๑. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปิงโค้ง
๒. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๓. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของเทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง เป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๕. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลตาบลปิงโค้งที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
เป้าหมาย
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตาบลปิงโค้ง รวมถึงประชาชน ใน
ท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
2. เป็ น เครื่ อ งมื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถปู อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบของพนักงานเทศบาล
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
4. กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการของเทศบาล
ตาบลปิงโค้งมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม

5. เทศบาลตาบลปิงโค้ง มีแผนงานที่มี ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตาบลปิงโค้ง รวมถึงประชาชน ใน
ท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุ ดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. เทศบาลตาบลปิงโค้ง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมื อ งที่ มี จิ ต ส านึ ก รั ก ท้ อ งถิ่ น อั น จะน ามาซึ่ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการ
เฝูาระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลปิงโค้งทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5. เทศบาลตาบลปิงโค้งมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. เทศบาลตาบลปิงโค้งจัดทาแผนปูองกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

1. การสร้างสังคม 1 . 1 ก า ร ส ร้ า ง
ที่ ไ ม่ ท น ต่ อ ก า ร จิ ต ส านึ ก และความ
ทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝุายบริหาร
ข้ า ร า ช ก า ร ฝุ า ย
การเมื อ งฝุ า ยสภา
ท้ อ งถิ่ น และฝุ า ย
ประจ าขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริต
- โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง
1.1.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
- มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง
- มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
1.1.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักที่จะไม่
กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

1.2 สร้ า งจิ ต ส านึ ก
และความตระหนั ก
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ทุ ก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

มิติที่ 1

1.3 สร้างจิตสานึก
และความตระหนั ก
แก่เด็กและเยาวชน
รวม

2 . ก า ร บ ริ ห า ร 2.1 แสดงเจตจานง
ร า ช ก า ร เ พื่ อ ทางการเมืองในการ
ปูองกันการทุจริต ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

- กิจกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย
ป.ป.ช.มาตรา 100 และ
103 เป็นเครื่องมือในการ
สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัด
ความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น
เพื่อตระหนักในการดารงตน
ตามอานาจหน้าที่และกรอบ
ของกฎหมาย
- มาตรการจัดทาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลตาบล
ปิงโค้ง
- โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ 100,000
เกียรติฯ
- โครงการอนุรักษ์
50,000
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
- โครงการส่งเสริมบทบาท 100,000
เด็กและเยาวชน
จานวน 5 โครงการ/
1 กิจกรรม/ 3 มาตรการ
- กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบล
ปิงโค้ง
- มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
- มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 มาตรการการ
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และใช้
อ านาจหน้ า ที่ ต าม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

มิติที่ 2

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดาเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
รวม

ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง
- กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
- โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน
- กิ จ กรรมการลดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน
- มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ
- มาตรการมอบอานาจของ
นายกเทศมนตรีตาบลปิงโค้ง
- กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติพนักงานสังกัด
เทศบาลตาบลปิงโค้ง
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น
- มาตรการ “จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ”
- มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
จานวน 1 โครงการ/
5 กิจกรรม/ 7 มาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. การส่ ง เสริ ม
บทบาทและการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน

มิติที่ 3

3.1 จั ด ให้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้ มี ส่ ว น
ร่ ว มตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตาม
อ านาจหน้ า ที่ ข อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ทุ ก
ขั้นตอน

- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ณ ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ข อ ง เ ท ศ บ า ล
ตาบลปิงโค้ง
- กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”
- มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย”
- กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่า วสารด้า นการเงิ น
ก า ร ค ลั ง พั ส ดุ แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง เ ท ศ บ า ล
ต าบลปิ ง โค้ ง และการรั บ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การเงินการคลัง”
มาตรการ “จั ดให้ มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

-

-

-

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์
ของประชาชน

- การด าเนิ น งานศู น ย์ รั บ
เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
เทศบาลตาบลปิงโค้ง
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 100,000
บ ริ ก า ร ด้ ว ย ใ จ รั บ ใ ช้
ประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริ ห ารกิ จ การของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนและ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง
จานวน 1 โครงการ/
2 กิจกรรม/5 มาตรการ

รวม

-

4.การเสริ ม สร้ า ง
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น

มิติที่ 4

4.1 มี ก ารจั ด วาง
ระบบและรายงาน
การควบคุ ม ภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
กาหนด

- กิจกรรมการจัดทารายงาน
การควบคุมภายในและการ
ติ ด ต า ม ปร ะ เ มิ นผ ล ก า ร
ควบคุมภายใน

-

-

-

-

4.2 การสนั บ สนุ น
ให้ ภ าคประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ห รื อ การ
บริหารราชการ ตาม
ช่ อ งทางที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

- กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ

-

-

-

-

- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร

-

-

-

-

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

- มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
- มีปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน - โครงการ/
4 กิจกรรม/ 1 มาตรการ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

..............................
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รเป็ น รากฐานส าคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาและ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆ ย่อมประสบ
ความสาเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้
กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน
ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการ
ทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุ จ ริ ต มี จ รรยาบรรณ ค่ า นิ ย ม บุ ค ลิ ก ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เป็ น ตั ว ชี้ น าทางใน การ
ปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มี
ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพือ่ นร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ ข องประชาชนและประเทศชาติ แ ล้ ว ย่ อ มน าพาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานมุ่ ง ไปสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
แห่งธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ
ต่อผู้บังคับบัญชาแลต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่ อให้ส ถาบันทางศาสนามี บทบาทในการปลูกจิ ตส านึ กมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติ ด ต่ อ ประสานและขอความร่ ว มมื อ ไปยั ง วั ด (สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม/วิ ปั ส สนา
กรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ
แก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุ จริต
และเจตคติต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึ ก อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แก่ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา และพนั ก งาน
เทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตสานึกของบุคคลน้อย
นักที่จะเห็นว่าเป็นปัญหาหลักสาคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการ
แก้ปัญหาจริยธรรมไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ ประกอบกับปัจจุบันปัญหา
จริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นลาดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลก
แยกจนทาให้คนไทย ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดดีชั่วได้ จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟื้นฟูคน
ในชาติให้มีจิตสานึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพและสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อ
กระแสวัตถุนิยมในสังคม ยุคปัจจุบัน
ในการนี้ เทศบาลตาบลปิงโค้ง ได้เล็งเห็นความสาคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยม
ของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้ างของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ให้ตระหนักในการเป็น
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปิงโค้งที่ดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีผลประโยชน์
ทับ ซ้ อน โดยมุ่ งประสงค์ ใ ห้ ทุ ก คนเป็ นข้ า ราชการ หรื อ พนัก งานที่ ดี มี เ กี ยรติ และศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ น
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้ าง รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทา
การใดได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ้ า งรวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานอื่นๆ ภายในพื้นที่ตาบลปิงโค้ง และประชาชนภายในตาบลปิงโค้ง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างเทศบาลตาบลปิงโค้ง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติป ฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตาบลปิงโค้ง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ า งเทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง
เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
ตามตามที่เทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบล
ปิงโค้ง พ.ศ.25๖๐ โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มี ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
เทศบาลตาบลปิงโค้งได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริ มการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับ
องค์ ก รและระดั บ บุ ค คลและเป็ น เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบการท างานด้ า นต่ า งๆ ของเทศบาลต าบล
ปิงโค้งเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุาย
บริ ห ารใช้ อ านาจในขอบเขต สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า ราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร
ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ

3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปิงโค้งเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปิงโค้ง เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานเทศบาลและพนั ก งานจ้ า งเทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปิงโค้ง

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.25๖๐ – 256๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น
เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ –
256๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 และมาตรา 103ซึ่งมาตรา ๑๐๐ กาหนดเรื่องการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest”
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศ
ไทยกาลั งเผชิญกับปัญหาการทุ จริตคอร์รัปชั่นของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง
ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและตามมาตรา ๑๐๓ กาหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จาเป็นที่ หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมี
ความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นาสู่การคอร์รัปชั่น เพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้
ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้
ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
การเมืองและการบริหารที่สาคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ตระหนักในการดารงตนตามอานาจหน้าที่และกรอบของ
กฎหมายเทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงจัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ
103 เพื่อเป็นเครื่องมื อในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐
และมาตรา ๑๐๓

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓แก่
บุคลากรของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ อันจะนามาซึ่งการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
๓.๓ เพื่อไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลใน
โอกาสต่างๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้ บ ริห าร พนัก งานเทศบาล ทาแบบทดสอบที่ อยู่ ในแอพพลิ เคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลทุกคน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ลงในโทรศัพท์ จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าทาแบบทดสอบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ บ ริห าร พนัก งานเทศบาล ทาแบบทดสอบที่ อยู่ ในแอพพลิ เคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดัน
ให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อัน
รวมถึ ง ประเด็ น เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการปู อ งกั น และ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลั งและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ อั น รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ ต ามคู่ มื อ หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญ
ของการจัดทาคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ ที่เหลือให้คงอยู่
และ การฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน สาหรับการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้โดยการปลูกปุาในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เช่น
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ปุา เขตห้ามล่าสัตว์ปุา พื้นที่ต้นน้าลาธาร ฯลฯ และการปลูกปุา
ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพปุาอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ทาให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมปลูกปุาจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้ รักษ์ปุาไม้ หวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของเราจาเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามา
ช่ ว ยในการด ารงชี วิ ต เพราะธรรมชาติ เป็ น แหล่ ง ส าคั ญ ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต แต่ ห ากขาด
ทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่า “ปุา”ไปการดารงชีวิตก็คงจะยากลาบากและวุ่นวาย ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นปัญหาที่มีความสาคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ
กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น จากกระแสโลกร้อนทีผ่ ่านมาทาให้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้า
และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีการปลูกฝังจิตสานึกและให้ความรู้พื้นฐาน เพื่อ
ช่วยกันอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้าอย่างจริงจังและมีความยั่งยืน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อ ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์น้า และสร้างความตระหนักอย่างถูกต้องในการ
จัดการน้าที่เหมาะสม ในอันที่จะก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพและประสานความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้าในระดับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
เนื่องด้วยสานักงานเทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ที่ต้องรับผิดชอบและพัฒนาความเป็น
อยู่ของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้บริหารจัดการในด้านต่างๆ ตาม
หลั ก ธรรมมาภิ บ าลได้ ยึ ดหลั ก การบริ หารการด าเนิ น งานตามรอยพระยุ ค ลบาทขององค์ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และการส่งเสริมในการสร้างให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรวมอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และแหล่งน้า ในเขต
ตาบลปิงโค้ง ประกอบกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (24) ได้กล่าวถึง หน้าที่ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชนในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย แล้ง ให้ กั บ ประชาชนได้ ใ นระยะยาว
เทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการปลู ก ปุ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ ถวายแด่ อ งค์ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ ให้กับประชาชนในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ถวายแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ ให้กับประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึก ให้ประชาชนได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

4. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน ปราบปรามและฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติให้คงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ
การจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน
4. เปูาหมายของโครงการ
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปุาชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ปุาชุมชนในตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีการดาเนินงาน
๑. ประชุมปรึกษาผู้บริหารฯ เพื่อให้ทราบถึงโครงการฯ
๒. เสนอโครงการต่อผู้ที่มีอานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการทางานและประชุมคณะกรรมการทางาน
4. สารวจพื้นที่เปูาหมายในการปลูกปุา
5. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชนในพื้นทีท่ ราบ
6. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้าและปุาไม้
และกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ในตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 50,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 แสดงถึงความจงรักภักดีและและเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
10.2 เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี แ ละความสามั ค คี ร ะหว่ า งเทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง และ
ประชาชนในตาบลปิงโค้ง
10.3 แสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของชาวตาบลปิงโค้งที่จะปกปูองรักษาและเทิด
ทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทย
10.4 เพิ่มปริมาณต้นไม้ในพื้นที่ ช่วยสร้างระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ขึ้น ทาให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้
มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
ทั้งนี้สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่
เมื่อครั้ง ปี พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จึง
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดาริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏใน
รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปุาธรรมชาติ การสารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนาพันธุ์พืช
ที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรั กษ์
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ
คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การ
วางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญ
เกิ ด ความปิ ติ แ ละส านึ ก ที่ จ ะร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น อนุ รั ก ษ์ พื ช พรรณของไทยให้ ค งอยู่ เ ป็ น ทรั พ ยากรอั น
ทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยสามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ที่เกี่ยวกับ "ปัจจัยสี่" อันเป็นพื้นฐานหลักในการดารงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มี
ความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการ
ของสังคม และผู้บริโภค การสารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ดาเนินการอยู่ในขณะนี้จึงสามารถทาให้
คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการนามาใช้
ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา จนปริมาณลดลง และเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกาเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน
แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูกทาลายไปอย่างน่าเสียดาย

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ พื ช พรรณและความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศ และ
ดาเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ
3.2 เพื่อนาพืชที่ได้สารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์
เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
3.3 เพื่ อ น าความรู้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย พื ช พรรณและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
การศึกษาทรัพยากรการภาพ การสารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยเพื่อสร้าง
ฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ,
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้า
ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น ศูนย์ข้อมูลพันพฤกษชาติ หอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ ปุาและพันธุ์
พืช กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่างๆ สื่อถึง
กันในระบบเดียวกัน
3.5 เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3.6 เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชนและประชาชนในตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเปูาหมายที่จะปกปักพื้นที่ปุาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบของกรมปุาไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้แก่ ปุาในสถาบันการศึกษา
ปุาที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาปุาธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่
ในการปกปั ก พั น ธุ ก รรมสิ่ ง มี ชี วิ ต ในปุ า ของสถาบั น การศึ ก ษา ได้ ส นั บ สนุ น ให้
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดทาโครงการปกปักปุาของสถาบัน ทาการสารวจ ทารหัสประจาต้น
และขึ้นทะเบียนพันธุกรรมในพื้นที่ คือ พื้นที่ปกปักปุาชุ มชนบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง และพื้นที่
ปกปักปุาชุมชนบ้านปุาตึงงาม หมู่ที่ 14 ตาบลปิงโค้ง

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพื้นที่ที่กาลังจะเปลี่ยนแปลง
หรือสูญสิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการทาอ่างเก็บน้า ทาถนน การพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากปุาธรรมชาติ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่เสียหายจากไฟปุา ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่านั้นจะสูญไป การนี้ได้
ส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกสารวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็นการดาเนินการนอกพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนาพันธุกรรมไปเพาะปลูก
ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ในศูนย์การศึกษาการ มีการดาเนินการรับ - ส่งพันธุกรรมพืชไปตามพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ตามที่ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนและฝาก
เพาะขยายพันธุ์ ดูแลรักษา ทดลองปลูกโดยเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ตามศูนย์และพื้นที่ต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ที่สารวจเก็บรวบรวมมาปลูก
รั ก ษาไว้ โดยมี ก ารศึ ก ษาประเมิ น ในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้ า นสั ณ ฐานวิ ท ยา ชี ว วิ ท ยา
สรี ร วิ ท ยา การปลู ก เลี้ ย ง การเขตกรรม ส าหรั บ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ก ารศึ ก ษาด้ า นโภชนาการ
องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในแต่ละสายต้น
ในด้านการดาเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่ 4 นี้ เป็นการดาเนินงานโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ นักวิจัย
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หรือนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมดาเนินการทาฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง บันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึก
ลงแผ่น Photo CD และเมื่อแล้วเสร็จให้ทาสาเนาให้หน่วยงานนั้น ๆ ทาการกาหนดหมายเลขตัวอย่างที่
ทาการถ่ายภาพเป็นสไลด์ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
และบันทึกลงแผ่นซีดีละ 110-114 ภาพ จัดทาทะเบียน ส่วนข้อมูลพรรณไม้บันทึกในโปรแกรม RFD
การจัดทาฐานข้อมูลพืชจากการสารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ การผลิตสื่อกราฟฟิก และเวบไซด์ต่างๆ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมที่นาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ได้
จากการศึกษา ประเมิน การสารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้มีพันธุ์ ตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะ
ยาว ว่ า จะมี พั น ธุ์ พื ช ลั ก ษณะต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการของช่ ว งเวลา เป็ น การพั ฒ นาคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ตาม
แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ ได้ ด าเนิ น งานสนอง
พระราชดาริ จัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานพิพิธภัณฑ์พืช (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, งาน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา) เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น
ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดสานึกในการอนุรักษ์พรรณ
พืชต่อไป
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิ จ กรรมพิ เ ศษสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ดาเนินการสนับสนุน นอกจากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สารวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท
นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขา
ต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาแนะนา และให้แนวทาง
การศึกษาจัดตั้งเป็น ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็น
ผู้นาในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 50,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สร้างความร่มรื่นในชุมชน

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและเทศบาล พุทธศักราช
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 เทศบาล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมี
หน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และเทศบาลมีอานาจและหน้าที่ใน
การจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ดั ง นี้ (9) จั ด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา
25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลตาบลปิงโค้ง พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสั งคมให้เด็กและเยาวชนตาบลปิงโค้งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยการ
ปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้
และคานึ งถึ ง สั งคมส่ ว นรวม มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ ตัว เองในการกระทาใดๆ และพร้อ มที่ จะเสี ย สละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนตาบลปิงโค้ง มีความรู้ ความสามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเอง

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
7. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 10๐,๐๐๐ บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

มิติที่ 2 . การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม
แตกต่ า งจากที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น เป็ นหน่ว ยงานของรั ฐ ภายใต้โ ครงสร้า งการจัด ระเบี ย บ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่ว นร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมาย
กาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ มีคาครหา
ที่ ไ ด้ ส ร้ า งความขมขื่ น ใจให้ แ ก่ ค นท างานในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มาเป็ น เวลาช้ า นาน ซึ่ ง หาก
พิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอน
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหาก
จะว่ากันไปแล้ ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็ สามารถเกิ ดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานใน
หน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่ น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการ
ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออก
นอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของ
รัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิ ดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลตาบลปิงโค้ง ต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้เทศบาลตาบลปิงโค้ง บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปิงโค้ง
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
4.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปีของเทศบาลตาบลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจานวน

1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 2 . การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และ
มีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิท ธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตาบลและเทศบาลพ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้
มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล
3.4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน
เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้ า หน้ า ที่ ง านบริ ห ารงานบุ ค คลสามารถปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามาตรฐานและหลั ก
ธรรมาภิบาล

10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหั วหน้าส่วน
ราชการเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปิงโค้ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและเทศบาลพ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๖) พ.ศ.๒๕๕๒หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้ มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เ ป็นไปพระราชบัญ ญั ติสภาตาบลและเทศบาล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาตาบลและเทศบาลพ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๕๙ ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๖๐ กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ
เทศบาล มาตรา ๖๐นายกเทศมนตรีอาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๖๐/๑ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือ

ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลปิงโค้งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร
ทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
จ านวน 4 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย นายกเทศมนตรี ม อบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกค าสั่ ง มอบหมายงานในการสั่ ง อนุ ญ าต อนุ มั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บฯ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ ผู้ รั บ มอบหมายงานตามค าสั่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดือ นข้ าราชการส่ว นท้อ งถิ่ น โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอมา โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อ ให้ การบัน ทึ ก บัญ ชี การจัด ทาทะเบีย นคุม เงิ นรายจ่ ายขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง เทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ จัดทาทะเบียน
คุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลห้วยโพธิ์
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่ อลดข้ อผิ ดพลาดในการปฏิ บัติ งาน ที่อาจจะท าให้เกิ ดความเสียหายแก่ ทาง
ราชการ

4. เปูาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปิงโค้ง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลปิงโค้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรสังกัดกองคลังเทศบาลตาบลปิงโค้ง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลปิงโค้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงิ นและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและเทศบาลพ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑
ที่ ก าหนดให้ เ ทศบาลมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องเทศบาล ทั้ ง นี้ ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลปิงโค้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลตาบลปิงโค้งทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จานวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 น าส่ ง ประกาศไปเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ต ามช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
เทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลปิงโค้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลปิงโค้ง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity)
โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรื อสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ
สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์ กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงมีการ
นาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ใ นการให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เ ลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดของหน่ ว ยงาน
ให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.๓ จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน
ห้องน้าสาหรับผู้พิการ
6.๔ จัดให้มีปูายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

มิติที่ 2 . การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการบริหาร
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมิน
ไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลด
ขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ให้สั้นลงมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลปิงโค้ง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจ
ว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงาน
บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรี ยนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมี ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลห้วยโพธิ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริ ห ารราชการ การด าเนิ น งาน การปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความคล่ อ งตั ว และรวดเร็ ว
ตลอดจนการอานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการมอบอานาจของนายกเทศมนตรีตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.
2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมาย
อื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการใน
เรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลตาบลปิงโค้งจึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบ
อานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน ๑ เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกค าสั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ข องนายกเทศมนตรี ใ ห้ ร องนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

มิติที่ 2 . การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.4 การเชิ ด ชู เ กี ยรติ แ ก่ ห น่ วยงาน/บุค คลในการด าเนิน กิ จ การ การประพฤติป ฏิ บัติ ต นให้เ ป็น ที่
ประจักษ์
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดเทศบาลตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการ
ที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลู กจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสานึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมนา
พระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทาน
คุณธรรม๔ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี ดังนี้
ประการที่ ๑ คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความ
ดีนั้น
ประการที่ ๓คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด
ประการที่ ๔ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุ ณ ธรรม ๔ ประการนี้ ถ้ า แต่ ล ะคนพยายามปลู ก ฝั ง และบ ารุ ง ให้ เ จริ ญ งอกงามขึ้ น
โดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมนามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของ

ประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดาเนินการ
เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
๑. ส่ ง เสริม ให้ ผู้ บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นสร้า งความรู้ และทั ศนคติ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไรพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ
พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น
๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่อง
ชมเชยการมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควร
ดาเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้กระทาดี
๓. การเป็นแบบอย่าง (model) คือการนาตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นสาคัญคือ
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นาในการทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม
๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้ างความรู้สึกร่วมให้เกิด
ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งจะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆเช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้นเช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสินจะทาให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
๖. การประชาสัมพันธ์คือ เผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่างๆอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเช่นจัดทาโปสเตอร์ติดประกาศทาจดหมายข่าวแผ่นพับ
วิดีทัศน์ เป็นต้น
๗. การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่
ดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงานจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทางานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
๘. นาหลักธรรมหรือคาสอนของศาสนาต่างๆมาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับเทศบาลตาบลปิงโค้ง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและ

ลูกจ้างเทศบาลตาบลปิงโค้งนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดทาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทานั้ นเกิดความคุ้มค่าและ
สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตาบลปิงโค้งได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อการยกย่อง เชิด ชูเกียรติพนัก งานเทศบาลและพนัก งานจ้า งของเทศบาล
ตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
๓.๒ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
๓.๓ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล
๓.๔ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
๔.๒ คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่นปีละ ๑ ครั้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๖.๒ เพื่อให้ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น
๖.๕ ดาเนินการตามโครงการ
๖.๖ ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรี
๖.๗ จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แ ก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social
Media) เป็นต้น

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลาดับที่1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
กาหนดดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะ
งานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร
ทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลปิงโค้ง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ ง
สามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลปิงโค้ง รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปิงโค้ง

ขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การมาตรการจั ด การในกรณี ไ ด้ รั บ ทราบหรื อ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ เจ้ า หน้ า ที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลตาบลปิงโค้งให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตาบลปิงโค้งตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปิงโค้ง โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาคู่ มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลห้วยโพธิ์
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า
ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
4.1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลห้วยโพธิ์ จานวน 1 เล่ม
4.๒ แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.๑ จัดทาร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่ าวสารของราชการ เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๒ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ

7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ค รบถ้ ว น ไว้ ส าหรั บ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชน
๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความ
โปร่งใสการทางานที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะ
ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ได้ ร ะบุ ห ลั ก การและเหตุ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการว่ า ในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ
ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น
การเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาลตาบลปิ ง โค้ ง ให้ป ระชาชนรั บรู้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
รวดเร็วจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตาบลปิงโค้ง มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
ตาบลปิงโค้งและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทางานและมีความรู้เ กี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน ๖๐ คน
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักงานปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ

ดังนั้น เทศบาลตาบลปิงโค้งจึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลปิงโค้งได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า
10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓) แผนการดาเนินงาน
๔) แผนอัตรากาลัง
๕) แผนการจัดหาพัสดุ
๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน
๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
๑๒) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
1๓) ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่ งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลปิงโค้งได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
6.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
6.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน
6.๓ ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
6.๔ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปิงโค้ง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจา
6.๕ จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
๖.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
6.๗ หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
6.๘ ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของอปท.

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ น้ น การให้ บ ริ ก ารประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทาการเทศบาล
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ราคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่ อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้

5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทาการสานักงานเทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๗.2 ทางโทรศัพท์/ทางโทรสาร หมายเลข 052-001843
๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ น้ น การให้ บ ริ ก ารประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้ รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทาโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพื่อสารวจความ
ต้องการของประชาชนตามครั ว เรือนว่า ต้องการให้เทศบาลดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย
เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ทาการ
เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนใน
พื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
น าบริ ก ารในหน้ า ที่ ข องทุ ก ส่ ว นงานของเทศบาล ออกไปให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาล
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไป
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปิงโค้งทัง้ หมด
6.4 กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น)
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
6.7 นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 10๐,๐๐๐ บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตตาบลปิงโค้ง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
อย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตตาบลปิงโค้ง มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลร่ ว มรั บ ฟั ง ทั้ ง ในเรื่ อ งการด าเนิ น งานของเทศบาล และความต้ อ งการด้ า น
สาธารณูปโภคของประชาชน

มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนเทศบาลตาบลปิงโค้ง
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลปิงโค้ง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง โดยงานนโยบายและแผน จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒนาเทศบาลต าบลปิ งโค้ ง และคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนเทศบาลตาบลปิงโค้ง ขึ้น

3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตาบลปิงโค้งและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปิงโค้งและ
แผนพัฒ นาสี่ ปี ของเทศบาลตาบลปิ ง โค้ ง ให้ สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น หลั ก การพัฒ นาที่ ป ระชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เทศบาลตาบลปิงโค้ง จานวน 2 คณะ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลปิ ง โค้ ง บางต าแหน่ ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลปิงโค้งจึงต้อง
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลในต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วมาด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า
แผนพั ฒ นาเทศบาลแทนกรรมการฯ ที่ ค รบวาระการด ารงต าแหน่ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ดาเนินการติดตามประเมินผลแผน ปีละ
2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลปิงโค้ง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ปิงโค้ง เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาล เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลปิงโค้ง ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตตาบลปิงโค้ง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตและมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ดาเนินการติดตามประเมินผลแผน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่ว ยรับ ตรวจติดตามประเมิ นผลการควบคุม ภายในที่ไ ด้กาหนดไว้
รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลโนนสะอาด
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจา
ทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาล
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่ อ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการควบคุ มภายใน ระดับหน่วยงานย่อ ย
ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
แบบ ปย.2

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.2 การสนับ สนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการ
ทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.4 ในการบริ ห ารจั ด การต้ อ งท าอย่ า งเปิ ด เผยสามารถตรวจสอบได้ จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงแก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลปิงโค้ง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารเป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่ง
อานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็น
ของตนเอง แต่ ถึง แม้ จ ะเป็น อิส ระ ส่ วนกลางก็ จะคอยควบคุมดู แลการด าเนิน งานต่า งๆ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
นอกจากจะท าให้เทศบาลมี บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต
เทศบาลตาบลปิงโค้ง จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปิงโค้งทุกคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการ
ประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น
การแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ป ระจ าปี การตรวจรายงานการประชุ ม การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชั่น
6.2 เชิ ญ คณะกรรมการชุ มชน หรื อตั วแทนชุ มชนเป็น คณะกรรมการเฝู าระวั งการ
คอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุ ม ชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งการคอร์ รั ป ชั่ น และสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวัง
การคอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก
จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลปิงโค้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ทาการ เทศบาลโนนสะอาด

6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

