


 



ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ 2560 จัดท าขึ้นตามแนวทางโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดย
จะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์สาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง นั้น 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ 2560 จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 

 

       กองวิชำกำรและแผนงำน 
เทศบำลต ำบลป่ำซำง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 

                                                                                                        หน้ำ  
 
ค ำน ำ  
ส่วนที่ 1   บทน ำ                                                                                      1 
ส่วนที่ 2   สรุปบัญชีจ ำนวนมำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ              4 
ส่วนที่ 3  รำยละเอียดกิจกรรม/มำตรกำร        10 
ส่วนที่ 4  รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร         23 
ภำคผนวก 

- ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนนิงำน  

- ดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้ำน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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ส่วนที่ 1 
 
บทน ำ 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2560  เพ่ือประเมินระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญในกำรป้อง
กำรกำรทุจริตเชิงรุก และเกิดกำรป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตและ
สำมำรถยับยั้งกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันเท่ำกำรณ์ ซึ่งมีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี  คือ    
1) ดัชนีด้ำนควำมโปร่งใส   2) ดัชนีด้ำนควำมพร้อมรับผิด   3) ดัชนีด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตใน
กำรปฏิบัติงำน  4) ดัชนีด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  5) ดัชนีด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน    

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลป่ำซำง มีกำรด ำเนินงำนด้วยควำม 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ผู้บริหำรจึงได้ก ำหนดทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรกำร แผนงำน หรือ
โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 โดยแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ประกอบด้วย 

1. รำยละเอียดของ มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม  ทีจ่ะด ำเนินกำรใน 
               ปีงบประมำณ  2560  ตำมดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้ำน 

2. มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม ที่จ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำของเทศบำลต ำบลป่ำซำง  

3. มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม ทีเ่ทศบำลด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้ 
                        งบประมำณ 

วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือให้ผู้บริหำรได้ก ำหนดทิศทำง นโยบำย มำตรกำร โครงกำรหรือกิจกรรมตำม
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ตำมดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้ำน 

2. เพ่ือพัฒนำและยกระดับเทศบำลต ำบลป่ำซำงให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนมำกยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรป้องกันกำรปรำบปรำมและกำรทุจริตใน
หน่วยงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 
 
 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 
คณะท างานจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ    
                                                                                                                         
  
            
 
  
  
 
 
คณะผู้บริหาร/ส่วนราชการ 
  
 
    
 
 
      ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 

เสนอร่างแผนปฏิบัติการ 

พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ
รำชกำร 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนปฏิบัติราชการ 

1. เทศบำลต ำบลป่ำซำงมีทิศทำง นโยบำย มำตรกำร โครงกำรหรือกิจกรรมตำมแนว
ทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ตำมดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้ำน 

2. เทศบำลต ำบลป่ำซำงมีกำรพัฒนำและระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนมำกยิ่งข้ึน 

3. เทศบำลต ำบลป่ำซำงมีกำรป้องกันกำรปรำบปรำมและกำรทุจริตในหน่วยงำนได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2  
สรุปบัญชีจ ำนวนมำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภำรกิจตำมตัวช้ีวัด มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 (บำท) 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้ำนควำม
โปร่งใส 
 
 
 
 
 

1.1 การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลฯ 
ผ่านสื่อต่างๆ  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

- 
 
 

10,000 

กองวิชาการ 
 
 

กองช่าง 

1.2 การให้ เปิดเผย และ
เข้าถึงข้อมูล 
 

1. จัดตั้ งศูนย์บริการประชาชน 
ศู น ย์ รั บ เรื่ อ ง ร า ว ร้ อ งทุ ก ข์
เทศบาลต าบลป่าซาง 

2. โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 
 

- 
 
 

50,000 

กองวิชาการ 
 
 

กองวิชาการ 

1.3 การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
2. โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดิน

ทอง 
3. โครงการจั ดท าแผน พั ฒ น า

เทศบาลต าบลป่าซาง 
4. โค ร งก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

5. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

50,000 
30,000 

 
50,000 

 
100,000 

 
 

10,000 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
กองวิชาการ 

 
กองวิชาการ 

 
 

กองวิชาการ 

 
 

 
รวม 

 2 มำตรกำร 
7  โครงกำร 

 
300,000.- 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภำรกิจตำมตัวช้ีวัด มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

 
2. ด้ำนควำม
พร้อมรับผิด   
 
 
 
 

 
2.1 ความพร้อมรับผิด 
 

      
1. โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน 

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล   

          ต าบลป่าซาง 
     2.  โครงการวันเทศบาล 

 
110,000 

 
 
 

20,000 

 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 

2.2 เจตจ านงสุจริต 1. ประกาศเจตจ านงสุจริต เรื่อง 
นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต ต่อ
เจ้าหน้าที่และสาธารณชน 
 
 

- 
 
 

กองวิชาการ 
 
 

 
 

 
รวม 

 
1 มำตรกำร 
2  โครงกำร 

 
 

130,000.- 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภำรกิจตำมตัวช้ีวัด มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

 
3.  ด้ำนควำม
ปลอดจำก 
 กำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
3.1 การทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 
1. ประชุมให้ความรู้แก่พนักงาน 

ลูกจ้าง เรื่อง กฎหมาย ป.ป.ช.
น่ ารู้  มาตรา 100, มาตรา 
103 

2. ป ระช าสั ม พั น ธ์  เกี่ ย ว กั บ 
Application ม าต ร า  1 0 0 
แ ล ะ   1 0 3  ให้ พ นั ก ง าน
เทศบาลและลูกจ้างเข้าใช้งาน 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
กองวิชาการ 
 
 
 
กองวิชาการ 

  
รวม 

 
2  กิจกรรม 

 
- 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภำรกิจตำมตัวช้ีวัด มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

 
4. ด้ำน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร   

 
4.1 การสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงาน 
 

 
1. การจัดท าประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

2. การจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

 
- 
 
 
- 

 
ส านักปลัด 

 
 

ส านักปลัด 
 

4 . 2  ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 

- กองวิชาการ 

4.3 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน 
 

1. การจั ด ท าแผน ป ฏิ บั ติ ก าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้ านการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต  
(พ.ศ. 2558 – 2560)  

2. แต่งตั้งคณะท างานประเมิน 
คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ   
 

- 
 
 
 
- 

กองวิชาการ 
 
 
 

กองวิชาการ 

  
รวม 

 
5  มำตรกำร 

 
- 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภำรกิจตำมตัวช้ีวัด มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

 
5. ด้ำนคุณธรรม
กำรท ำงำนใน
หน่วยงำน 
 
 
 
 

 
5.1 มาตรฐานและคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

 
1. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักของส่วนราชการแต่ละกอง 
2. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักให้ผู้รับบริการทราบ 

3. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ของเทศบาล 

 

 
- 
 

10,000 
 
 
 
- 

 
ทุกส่วน
ราชการ 
ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

กองคลัง 

5.2 คุณธรรมในการ
บริหารงาน 

     1. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน  
         ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมและ 
         จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
         และให้บริการดีเด่น ประจ าปี  
     2. มาตรการลดขั้นตอนการ  
         ปฏิบัติงาน ประจ าปี 
 

20,000 
 
 
 
- 

กองวิชาการ 
 
 
 

ส านักปลัด 

 
 

 
รวม 

 
3  มำตรกำร 
2  โครงกำร 

 
 

30,000.- 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภำรกิจตำมตัวช้ีวัด มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
 (บำท) 

 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

 
6.ด้ำนกำร
สื่อสำรภำยใน
องค์กร 
 

 
6.1 การสื่อสารภายใน
องค์กร 

 
1. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน       

2. การจั ดท า เว็ป ไซต์ เทศบาล
ต าบลป่าซาง  
WWW.pasangmunicipality.
go.th 

     3.  ปรับปรุงระบบกระจายเสียง  
          ประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร  
          ส านักงาน 
 

 
- 
 
 

25,000 
 
 
 

5,000 

 
ส านักปลัด 

 
 

กองวิชาการ 
 
 
 

กองวิชาการ 

  
รวม 

 
3  กิจกรรม 

 
30,000 

 

 

 

  

 สรุป  11 มำตรกำร  จ ำนวนงบประมำณ   40,000.-  บำท 
   11  โครงกำร             “             450,000.-  บำท 
   5 กิจกรรม      “                  -          บำท 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดกิจกรรม/มาตรการ 

ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านความ
โปร่งใส 
 
 
 
 
 

1.1 การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง และกิจกรรมของเทศบาลฯ ผ่านสื่อ
ต่างๆ  
กิจกรรม 
1. จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ข่าวสารของเทศบาล ให้ แก่
สื่อมวลชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  เทศบาลใน
จังหวัดล าพูน เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
2 .  จั ด ท า ว า ร ส า ร   แ ผ่ น พั บ  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เป็น  รายไตรมาส 
3. จัดท าแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
ขั้นตอนให้ประชาชนทราบ 
4. จัดท าบอร์ดประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประจ าทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลทาง
เสียงตามสายทุกวันท าการ 
6 .  จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง เท ศ บ า ล 
www.pasanmunicipality go.th  เ พ่ื อ
เผยแพร่ข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ เช่น 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้ าง,  ประกาศ
เผยแพร่การจัดห าพั สดุ ,แผน พัฒ นา
เทศบาล, งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เป็นต้น 
7. จัดท าเฟสบุ๊คเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาล 
มาตรการ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. ประชาชนสามารถตรวจสอบและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านความ
โปร่งใส 
 
 
 
 
 

1.2 การให้ เปิดเผย และ
เข้าถึงข้อมูล 
 

1. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลป่าซาง 
กิจกรรม 
1 . ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น / แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานและมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบประจ าศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.  ก าห น ดขั้ น ตอน /ก ระบ วน การ/
ระยะเวลาตอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หลายช่องทาง เช่น 
    -  ตู้รับความคิดเห็น 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซาง
www.nmt.or.th/lamphun/pasang   
    -  facebook  ชื่อ เทศบาลต าบล    
ป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
4. จัดท าทะเบียนคุมพร้อมรายงานผลการ
ให้บริการให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
รับทราบ  1 ครั้ง/เดือน 
5. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 2 
ครั้ง/ป ี
 
มาตรการ 
1 . ก าห น ด ให้ ด า เนิ น ก ารห รื อ ต อ บ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายใน  15  วัน 
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้หลายช่องทาง 
 
 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านความ
พร้อมรับผิด 
 
 
 
 
 

2.2 เจตจ านงสุจริต 
 

1. ประกาศเจตจ านงสุจริต เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการ
ทุจริต ต่อเจ้าหน้าที่และสาธารณชน 

กิจกรรม 
1. ประชุมคณะท างาน จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติต่อผู้บริหารในการประกาศเจตจ านง 
2. จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริต เรื่อง 
น โยบ ายคุณ ธรรมและความโปร่ งใส
ปราศจากการทุจริต ให้ผู้บริหารลงนาม
และประกาศใช้ 
3. บันทึกแจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด 
4. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง 
    -  เสียงตามสาย 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซางwww. 
/pasangmunicipality.go.th   
    -  facebook  ชื่อ เทศบาลต าบล    
ป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 
มาตรการ 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านความ
ปลอดภัยจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

3.1 การทุจริตต่อหน้าที่ 
 

1. ให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
เรื่อง กฎหมาย ป.ป.ช.น่ารู้ มาตรา 100, 
มาตร 103 
2. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ Application 
มาตรา 100 และ 103 

กิจกรรม 
1. จัดท าเอกสารแผ่นพับ /ขออนุเคราะห์
เอกสารแผ่นพับ จาก ส านักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด จ านวน 100  ชุด 
2. ให้ความรู้ในที่ประชุมประจ าเดือน  
3. บันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดเข้า
ใช้  APPLICATION มาตรา 1 0 0  และ 
103 ของส านักงาน ป.ป.ช.  
4. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซาง www. 
/pasangmunicipality.go.th   
    -  facebook  ชื่อ เทศบาลต าบล    
ป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 
มาตรการ 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้าน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 
 
 
 
 

4.1 การสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในหน่วยงาน 
 

1. การจัดท าประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
2. การจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม พนักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 

กิจกรรม 
1. ประชุมคณะท างาน จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติต่อผู้บริหารในการจัดท าประมวล
จริยธรรมฯ และมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
2. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลต าบลป่าซาง ให้ผู้บริหารลงนาม 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วถึง 
3. จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 
ให้ผู้บริหารลงนามและประกาศให้ทราบ
โดยทั่วถึง 
4. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซางwww. 
/pasangmunicipality.go.th   
    -  facebook  ชื่อ เทศบาลต าบล    
ป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 
มาตรการ 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้าน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 
 
 
 
 

4 . 2   ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติ งานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

กิจกรรม 
1. ประชุมคณะท างาน จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติต่อผู้บริหารในการจัดท า คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ประชุมชี้แจงและแจกคู่มือให้แต่ละกอง
เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบเพ่ือถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ 
4. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซางwww. 
/pasangmunicipality.go.th   
 
มาตรการ 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้าน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 
 
 
 
 

4 .3  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จริตใน
หน่วยงาน 
 

1 . การจัดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 2558 – 2560) 

กิจกรรม 
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติต่อผู้บริหารใน
การจัดท า แผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในแต่ละมิติตัวชี้วัด 
3. จั ดท า ร่ างแผนป ฏิ บั ติ ก ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการ
ทุจริต (ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560) ให้
ผู้บริหารลงนาม ประกาศใช้แผนฯ 
 4. แจ้งเวียนกองทราบและถือปฏิบัติ 
3. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซางwww. 
/pasangmunicipality.go.th   
 
มาตรการ 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้าน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 
 
 
 
 

4 .3  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จริตใน
หน่วยงาน 
 

2.แต่งตั้งคณะท างานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

กิจกรรม 
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติต่อผู้บริหารใน
การแต่งตั้งคณะท างานฯ 
2. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพร้อม
ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
3. ป ระชุ ม คณ ะท างานฯ  เพ่ื อ ชี้ แ จ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตามดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5  ด้าน  
4. ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลบุคลากร 
และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย  และจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือรอรับการตรวจจากส านักงาน 
ป.ป.ช. 
5. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือสรุปผลการ
รวบรวมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ดัชนีตัวชี้วัด ในแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ Evidence-based 
 6. ส่งเอกสารให้ ส านักงาน ป.ป.ช. (หรือ
ผู้รับจ้าง) ตรวจสอบ 

มาตรการ 
1.  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลป่ าซางให้ มี ระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสที่สูงขึ้น  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณธรรม
และความโปร่งใส ของการด าเนินงาน
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 

- 
 
 
 

กองวิชาการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคุณธรรม
การท างานใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 

5.1 มาตรฐานและคุณธรรม
ในการปฏิบัติ 
 

1. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
ส่วนราชการแต่ละกอง 

กิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงแก่ผู้อ านวยการกองทุก
กอง เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของแต่ละกอง 
2. แต่ละกองจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฯ 
เสนอผู้บริหารทราบ 
3. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก 
4. รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ 
5. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซางwww. 
/pasangmunicipality.go.th   
 
มาตรการ 
1. ให้ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 2 . จั ด ท าแผน ผั งแสด งขั้ น ต อน การ
ปฏิบั ติ งานและระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักให้ผู้รับบริการ
ทราบ 

กิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงแก่ผู้อ านวยการกองทุก
กอง เพ่ือจัดท าแผนผังฯ 
2. แต่ละกองจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด า เนิ น งาน ฯ  เผ ย แ พ ร่ ติ ด ป ระก าศ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุด
ให้บริการของแต่ละกอง 
3. เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทราบ 
ทาง 
    -  เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซางwww. 
/pasangmunicipality.go.th   
 
มาตรการ 
1. ให้ทุกกองจัดท าให้ครบทุกกระบวนงาน 
และเผยแพร่ไว้ ณ จุดบริการของแต่ละกอง 
2. แจ้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึงกัน 
 
 

- 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคุณธรรม
การท างานใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 

5 .2  คุ ณ ธ ร ร ม ใน ก า ร
บริหารงาน 
 

1. มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
กิจกรรม 
1. แต่งตั้งคณะท างานส ารวจอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถมอบอ านาจ
ได้ ข อ งทุ ก ส า นั ก   ทุ ก ก อ ง   โด ย มี
ปลัดเทศบาล เป็นประธานคณะท างาน 
และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ   
2. ให้คณะท างาน ฯ  เสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณามอบอ านาจหน้าที่เพ่ือกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจในการพิจารณา  
การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือ
การปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงกับการ
ให้บริการประชาชน  เพ่ืออ านวยความ
สะดวก  และเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วใน
การมาใช้บริการ  โดยจัดท าเป็นบันทึก
ข้อความ  หรือค าสั่ง 
3. ประกาศกระบวนงานบริการประชาชน 
ที่ผู้บริหารมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทน ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
4. ให้คณะท างานฯ  ติดตามผลการใช้
อ านาจของผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน   
มาตรการ 
1. เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอ านวย
ค วาม ส ะด วก แก่ ป ระช าช น  ใน ก าร
ให้บริการ และตอบสนองความต้องการ
ขอ งป ระช าชน  โด ยลดขั้ น ตอน การ
พิจารณา   การสั่ง   การอนุญาต  การ
อนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่ปฏิบัติอยู่
ในปัจจุบันลง เพ่ือให้การพิจารณามีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
   

- 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการ
สื่อสารภายใน
องค์กร 
 
 
 
 

6 .1  ก ารสื่ อ ส ารภ าย ใน
องค์กร 
 

1. การประชุมติดตามผลการปฏิบั ติ
ราชการ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ
ราชการประจ าเดือน 

กิจกรรม 
1. จัดให้มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ เป็นประจ าทุกเดือนอย่างน้อย
เดือนละ 1  ครั้ง  
2. แต่ละกองสรุปปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติราชการเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
3. สรุปหนั งสือราชการที่ ส าคัญ /สรุป
เนื้อหาที่ส าคัญในการเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ  
มาตรการ 
1. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
เดือนที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติ
ราชการในเดือนถัดไป 
 

 

- 
 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 
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ดัชนีตัวชี้วัด 
 

ภารกิจตามตัวช้ีวัด กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
 (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

6 .1  ก ารสื่ อ ส ารภ าย ใน
องค์กร 
 

2. การจัดท าเว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซาง
www. /pasangmunicipality.go.th   
กิจกรรม 
1.  ท าบันทึกขออนุมัติต่อผู้บริหารเพ่ือ
จัดท าเว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซาง 
2. สรรหาผู้รับจ้างจัดท าเว็ปไซต์เทศบาล
ต าบลป่าซาง  
3. ประสานแต่ละกอง เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละ
กอง ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดท า   
เว็ปไซต์เทศบาลต าบลป่าซาง 
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล อัพเดทข้อมูล 
เว็ปไซต์ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดและประชาชนทราบ 
มาตรการ 
1 . เพ่ื อ เป็ นช่ อ งท างการสื่ อ สารของ
บุคลากรในองค์กร 
2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
เทศบาลต าบลป่าซางให้ประชาชน และ
บุคคลภายนอกทราบอย่างทั่วถึง 
 

25,000 
 
 
 

กองวิชาการ 
 
 
 

  3. ปรับปรุงระบบกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารส านักงาน 
กิจกรรม 
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติผู้บริหารเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงระบบกระจายเสียง 
2. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจระบบ
กระจายเสียงภายในอาคารส านักงานท่ีมี
อยู่เดิม  
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปรับปรุงระบบกระจายเสียงภายในอาคาร
ให้บุคลากรในสังกัดสามารถรับฟังข่าวสาร
ของทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง  
 

5,000 กองวิชาการ 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียด แผนงาน/โครงการ  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที่ 1 

1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจรับงานจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซาง ประกอบด้วย 10  หมู่บ้าน 14  ชุมชน  พ้ืนที่รับผิดชอบ ต าบลป่าซาง  ต าบล
ปากบ่อง รวมพ้ืนที่ 12  ตารางกิโลเมตร  การให้บริการสาธารณะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต้องติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ  
เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใสในการท างาน  จึงได้ให้แต่ละชุมชนได้ส่ง
ผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้ชุมชนได้แจ้งให้เทศบาลกรณีตรวจพบ
การด าเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา 
 ดังนั้น  เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้ผู้แทนประชาชน  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานได้เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่  มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ด าเนินการก่อสร้างแล้ว ในชุมชนเกิดจิตส านึกท่ีจะช่วยเทศบาลในการ
ดูแลการด าเนินการก่อสร้าง ให้งานที่ได้เป็นไปตามปัญหาความต้องการของชุมชนเกิดความโปร่งใสในการ
ท างาน 

3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และ กระบวนการท างานให้ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ด้านช่าง  
 2.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 3.  เพ่ือสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและประชาชน 

4.  เป้าหมาย 

 1.  จัดการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซางที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง อย่างน้อยหมู่บ้านละ  2  คน   รวม 20  คน 
 2.  ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน  10  คน 
 3.  ผู้อ านวยการกองทุกกอง พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมากองช่างเทศบาลต าบลป่าซาง           
จ านวน 20  คน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 1  วัน 

     เดือนพฤษภาคม –  สิงหาคม  2560   

 

 



24 
 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดเตรียมโครงการ/เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร, 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดหาวิทยากร เพ่ือมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ด้านช่าง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 3.  ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
 5. สรุปประเมินผล 

7.  สถานที่ด าเนินการ  

 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

8.  งบประมาณ 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2560  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  จ านวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ท าให้การด าเนินโครงการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายการ 
 9.2  ชุมชนเกิดจิตส านึกที่จะช่วยเทศบาลในการดูแลการด าเนินการก่อสร้าง ให้งานที่ได้เป็นไปตาม
ปัญหาความต้องการของชุมชนเกิดความโปร่งใสในการท างาน 
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ล าดับที่ 2 

๑. ชื่อโครงการ         โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทยได้ก าหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยการ
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญประกอบ
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในส่วนที่ 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ได้ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนรวมถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554   ได้ก าหนดนโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี คือ นโยบายที่ 8.1 
นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนขยายการให้บริการที่ครอบคลุมถึงประชาชนในพ้ืนที่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการ
สร้างกลไกเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการถ่ายโอน
บทบาท ภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากส่วนกลางสู่ระดับปฏิบัติการ และนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ให้ดูแลการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมทั่วถึงและ
ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
โดยใช้วิธีการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยเน้นการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส  ถูกต้อง และเป็นธรรม 

3.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ บุคลากรในองค์กร ได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จ าเป็น จนสามารถให้บริการ

แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง โดยการให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3.เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม แก่ สมาชิกสภา/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานลูกจ้าง/ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน   

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ก านันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน ๑๕๐ คน 
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๕. วิธีการด าเนินการ 
1.ประสานงานกับส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านักงาน

อัยการ จังหวัดล าพูน และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดล าพูน   
โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

2.ด าเนินการตามโครงการ 
3.สรุปผลการเนินงาน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2560 

๗. สถานที่ด าเนินงาน 
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

๘. งบประมาณ   
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งานบริหารงานทั่วไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐ บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน)   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.บุคลากรในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จ าเป็น สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง โดยการให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

3.สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/พนักงานลูกจ้าง/ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มีจิตส านึก และ
ค่านิยมความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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ล าดับที่ 3 
 
1.โครงการเทศบาลพบประชาชน 

2.  หลักการและเหตุผล 

           เนื่องดวยเทศบาลเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองมีหน้าที่ใหบริการประชาชนในดาน  
ตางๆ เช่น งานสังคมสงเคราะห งานทะเบียนราษฎร์ งานภาษี งานกองชาง งานสาธารณสุข งานใหค าปรึกษา 
ดานกฎหมายและงานอ่ืนๆอีกมากมาย เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่เทศบาลและประชาชนใน
เขตเทศบาล และทราบถึงปญหาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ใหสามารถน ามาแก้ไขปญหานั้นๆ 
ไดตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในเขต
เทศบาลป่าซาง จังหวัดล าพูน 

เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อภารกิจดังกล่าว โดยให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเพ่ือให้เทศบาลต าบลป่าซางสามารถด าเนินการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงเป้าหมาย ให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมแก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ตามความเหมาะสม สร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นเพ่ือออกปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการจัดเก็บภาษี บริการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ – ผู้พิการ การให้ความรู้เรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลป่าซาง โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การตรวจวัด
สายตา การให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การฝึกอบรมประกอบอาหาร และบริการตัด
ผม เป็นต้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยน าบริการดานตางๆ ของเทศบาลและหน่วยงาน

อ่ืนๆ  ออกไปให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่ไดอยางทั่วถึง 
2. เพ่ือรับทราบปญหาและความต้องการของประชาชน  และเปิดโอกาสใหประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น ต่อการบริหารงานของเทศบาล 
๓. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตามความต้องการของประชาชน 
4. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่การให้บริการประชาชน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    14  ชุมชนในเขตเทศบาล 
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6.  วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประสานแต่ละกอง  จัดกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชน  
2. ประสานหน่วยงานอื่นเพ่ือเข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น   การฝึกอบรมอาชีพ 

ประกอบอาหาร การบริการนวดแผนไทย การให้บริการตัดผม เสริมสวย  การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน เป็นต้น 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 มีนาคม  2560 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวนเงิน  
50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
10 ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก ในการบริการดานตางๆ ของเทศบาลและหน่วยงาน 
อ่ืนๆ  ได้อย่างทั่วถึง 

2. รับทราบปญหาและความต้องการของประชาชน  และเปิดโอกาสใหประชาชนได้มีส่วนร่วมใน 
การแสดงความคิดเห็น ต่อการบริหารงานของเทศบาล 

3. เทศบาลมีคุณภาพการให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน 
4. มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่การให้บริการประชาชน 
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ล าดับที่ 4 
 
1. โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 

2. หลักการและเหตุผล 
 อุดมการณ์แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  เป็นอุดมการณ์ตามแนวพระราชปณิธานซึ่งปรากฏอยู่ใน   
พระปฐมราชโองการที่เน้นการพัฒนาประเทศในแนวดุลยภาพ และจากการเผยแพร่ของคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานการเผยแพร่อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ได้ท าให้อุดมการณ์นี้เป็นความเชื่อที่ดีงาม เป็น
ศรัทธาและเป็นเจตนาอันแน่วแน่สูงสุด ร่วมกันของประชาชนในอันที่จะพร้อมใจกันธ ารง และมุ่งมั่นปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาตนเอง หมู่บ้าน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจ โดยยึดหลัก
ปฏิบัติทางศาสนธรรม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าควรมีการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริ มคุณธรรม
จริยธรรมของคนในชุมชนและสังคม เพ่ือเป็นรากฐานการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในการขับเคลื่อน
ประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  จึงได้ริเริ่มจัดท าโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ขึ้นเพ่ือ
กระตุ้นจิตส านึกสาธารณะของคนในสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 
โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวทางยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศของคสช. 9 ประการ 

3.  วัตถุประสงค ์                                                                                                 
1. เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกสาธารณะของคนในสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของ คสช. ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ก าหนดไว้                                                                                         

2. เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ ด้าน
ความสะอาด ความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดแก่ประชาชน                  

3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน  100  คน 
 2.  บูรณาการความร่วมมือกับประชาชนในพื้นท่ีจัดเวทีเสวนา จ านวน 100 คน          

3.  รักษาและท าความสะอาด ตลาด สถานที่ราชการ วัด สถานที่สาธารณะ แม่น้ า คูคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ ในเขตพ้ืนที ่จ านวน 12 ครั้ง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1 .บูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาล ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรเอกชน
ในพ้ืนที่  จัดเวทีเสวนา สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง 
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2. บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล 
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาล 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆจ านวนเงิน  
30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวทางยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศของ คสช. ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ประชาชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรมด้านความมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ ด้านความ
สะอาด ความมีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านสิ่งแวดล้อม  

3. องค์กรเอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 
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ล าดับที่ 5 
 

1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปเีทศบาลต าบลป่าซาง  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่ น โดยให้ จั ดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่นขอ งตน เอง   และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนด 
"แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี" ที่หมายถึง แผนพัฒนาของ อปท. ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    เพ่ือให้เทศบาลต าบลป่าซาง มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)  และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 

3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. เพ่ือใหม้ีแนวทางการพัฒนา/งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ในช่วงสี่ปีที่มีความ
สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบประเด็น       
               ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเทศบาล             จ านวน ๑0 หมู่บ้าน    
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) จ านวน  ๖๐  เล่ม 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

6.  วิธีด าเนินการ 
1.จัดเวทีประชาคม โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน โดยร่วมแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือรับทราบประเด็น    ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน  โดยร่วมกันจัดล าดับ
ความส าคัญความต้องการ และปัญหาเร่งด่วน 

2. จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดท าแผนพัฒนาฯ แต่ละหมู่บ้าน 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อสรุปข้อมูลและจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
4. เสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  2560 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน
เงิน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
     กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลต าบลป่าซาง  
2. มีแนวทางการพัฒนา/งบประมาณ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ในช่วงสี่ปีที่มีความ

สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16  ให้เทศบาลต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง   (16)  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น แผนชุมชน โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงาน  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่จัดท าร่างแผน 
พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ ก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

ดังนั้น   เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลและการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซางเป็นไปตามระเบียบ 
มีประสิทธิภาพสามารถ แก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญ  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการองค์กร และชุมชนที่เป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลป่าซาง  จึงเห็นควรจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลป่าซางข้ึน เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการจัดท าแผนเทศบาลต าบลป่าซางต่อไป 

3.  วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา ให้สามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกันแผนเศรษฐกิจฯ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ และสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท าแผนในแต่ละ
ชุดให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 

4.  วิธีด าเนินการ 
1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
2. ประสานวิทยากรและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
3. ด าเนินการตามก าหนดเวลา 
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4. สรุปและประเมินผลโครงการรายงานต่อคณะผู้บริหาร 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม – มิถุนายน  2560 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

8.  งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน

สถิติและวิชาการ  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  ตั้งไว้ 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

9.  กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 45 คน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลป่าซาง 
4. ข้าราชการ/พนักงานที่เก่ียวข้อง 

10  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามีศักยภาพ สามารถด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกันแผนเศรษฐกิจฯ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ และสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

2.  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท าแผนในแต่ละชุดให้
เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
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ล าดับที่ 7 
 

1. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของทุกหน่วยงาน ไว้ให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกาศ ณ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541  
 เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งทั้งนี้ เทศบาลฯได้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลต าบลป่าซางไว้แล้ ว ณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล และให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของหน่วยงานภาครัฐ อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่างๆ  

ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
2. เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการ 

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอันจะเป็น การส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงง่าย 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
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2. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่าง 
ๆ ของรัฐ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง กับความเป็นจริง มีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารและการตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดเตรียมโครงการ/เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร 
2. ประชุมคณะท างาน/แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ตามมาตรา 7 และมาตรา 9  

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. จัดท าทะเบียนคุมพร้อมรายงานผลการให้บริการให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ             

1 ครั้ง/เดือน 
5. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง เพื่อติดตามผลและ

ปรับปรุงการด าเนินงาน 2 ครั้ง/ปี 
6.ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560  

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆจ านวน
เงิน  10,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลป่าซาง 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 2. ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่างๆของรัฐ รวมถึงได้แสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการ
ตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
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ล าดับที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง 
                     เทศบาลต าบลป่าซาง  

2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญ ในการให้บริการประชาชนในหลาย
ด้าน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมีภารกิจหลากหลาย  ทั้งภารกิจตาม
กฎหมายจัดตั้ง ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2552 (มาตรา 50,และมาตรา 51)  และตามภารกิจที่ได้รับการ ถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการ
อ่ืน การบริหารงานของเทศบาล จึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความ
ต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐาน ในระดับต่าง ๆ มา
พัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่ แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเ พ่ือให้สามารถใช้และพัฒนา
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้
อย่างเหมาะสม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล ก าหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร   ให้มี
ศักยภาพในการท างานและส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือ
เพ่ิมพูนศักยภาพการท างานและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิค
การปฏิบัติงานใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร  อันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักการดังกล่าวข้างต้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล 

สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์  มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การ
เสียสละและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองความต้องการของประชาชน 

3.3  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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4.  เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน  65  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
5.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

          5.2  ติดต่อประสานงาน หน่วยงานอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม ,สถานที่
ดูงาน และที่พัก 
 5.3  สรุปและประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน สิงหาคม – กันยายน  2560 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
          7.1 ก ารอบ รม ให้ ค วาม รู้  โดยการรับ ฟั งการบ รรยาย จากวิท ยากร  การร่ วมกิ จกรรม                           
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่าง ๆ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน 
          7.2การดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (สถานที่จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง) 

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

9.  งบประมาณ 
          ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งจ่าย
ไว้ 110,000.- บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลป่าซาง พัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลต าบลป่า
ซางสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้
การเสียสละและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10.2  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลป่าซาง มีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน และเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 
 
 



39 
 

ล าดับที่ 9 

1. โครงการวันเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศให้วันที่  24  เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล  เพ่ือเป็นการ
เชิดชูความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปและเพ่ือเป็น
เครื่องเตือนให้ผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้างตลอดจนประชาชน   ได้ส านึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในด้านการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  ซึ่ง
เป็นกระบวนการพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วย
ตนเอง  และเพ่ือเป็นการเชิดชูความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  ให้ปรากฏแก่
ประชาชนทั่วไป ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล   มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑๖) ให้เทศบาล 
มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ดั้งนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง  จึง
ได้จัดท าโครงการ “วันเทศบาล”  ประจ าปี  2560  ขึ้น    

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้างตลอดจนประชาชน   

ได้ส านึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยประโยชน์แก่
ประชาชน ทั้งในด้านการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการเชิดชูความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  
รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป 

3. ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างมีความเชื่อมั่นต่องานและบรรยากาศในการท างาน 
4  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับกับหน่วยงานองค์กร

ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/ประชาชน- 
ทั่วไป   จ านวน 20๐ คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

2. การจัดเวทีเสวนา บทบาทส าคัญของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลต าบล  
3. จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงสถานที่ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและ

สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 24  เมษายน  2560 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จ านวนเงิน  
20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้างตลอดจนประชาชน   

ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่
ประชาชน ทั้งในด้านการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข 

2.  ประชาชนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 
3.  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีความเชื่อมั่นต่องานและบรรยากาศในการท างาน 
4  เทศบาลต าบลป่าซางมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานองค์กร ชุมชนและ 

ประชาชนทั่วไป 
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ล าดับที่ 10 

1.  ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา

พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ยังอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาช้านาน  ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบกับความ
ล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานานและยัง
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ
การทุจริตที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่ งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักตลอดจนให้ความส าคัญกับปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ  เทศบาลต าบลป่าซาง จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในองค์กร เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสมชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในองคก์ร 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 
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6.  วิธีด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบระบบควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาตรวจสอบโครงการ กิจกรรมที่อาจมี

ปัญหาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการทุจริต และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสนอต่อ
ผู้บริหารทัองถิ่น 

4. มีการวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมเป็นประจ าทุกปี 
5. รายงานผู้บริหารท้องถิ่นและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ทราบตามระเบียบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 

8.  งบประมาณด าเนินการ  
 - ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
      กองคลัง  เทศบาลต าบลป่าซาง 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง 
 2. ท าให้สามารถป้องกันการทุจริตภายในองค์กรได้ 
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ล าดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง ผู้มีคุณธรรมและ  
                     จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  2560   

 2. หลักการและเหตุผล    

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใด
คือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 

2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่    
การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่
ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ  คือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นควร
จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับ
การชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท า
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นั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
ป่าซางได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์     

3.1  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ และแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

3.3  เป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย        
4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ในสังกัดเทศบาลต าบลป่าซางทุกคน 
4.2  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ    
5.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภายในองค์กร 
5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  2560   
5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี  2560   

5.5  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

8.  งบประมาณ   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน

สถิติและวิชาการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ตั้งไว้  20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
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9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลป่าซาง 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 10.1  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชู
เกียรต ิ
 10.2  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ
เพ่ิมมากข้ึน 

10.3 พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


