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ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลต าบลป่าซาง จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีระบบและกลไกในการป้องกันและ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลป่าซางปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหาร เทศบาลต าบลป่าซางในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ได้ แก่  ยุ ท ธศ าสต ร์ ช า ติ  ๒ ๐  ปี  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  – ๒ ๕ ๘ ๐ ) แผน แม่ บ ทภ าย ใต้ ยุ ท ธศาสต ร์ ช า ติ                      
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย ๔ มิติดังนี้ 
 มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เท ศบ าลต าบ ลป่ าซ าง  ห วั ง เป็ น อ ย่ า งยิ่ ง ว่ า  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ก าร ทุ จ ริ ต ห้ า ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล 
ต าบลป่าซาง และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติประชาชนเกิดความไว้วางใจในการบริหารราชการ
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 

 

 
ส ำนักปลัด 

เทศบำลต ำบลป่ำซำง 
อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 
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สำรบัญ 
 
เร่ือง  หน้ำ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 
 ๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ 
 ๒. หลักการและเหตุผล ๒ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน ๓ 
 ๔. เป้าหมาย ๔ 
 ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน ๔ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย 
 มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต ๕ 
 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ๗ 
 มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๐ 
 มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท. ๑๒ 

ส่วนที่ ๓ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตามแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๑๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖)  สภาพหรือลักษณะของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
 ๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑)  โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้
เกิดการทุจริต 
 ๒)  สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วนเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 ๓)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 ๔)  กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงการสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



๒ 
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 ๕)  กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖)  กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ียึดผลประโยชนส่์วนรวม 
 ๗)  มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง
ของสาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗S หรือทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต
ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผล
คะแนนของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ อยู่ท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  โดยใน        
ปี ๒๕๖๓ อยู่อันดับท่ี ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๕ ในประเทศอาเซียน และล่าสุดพบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๖๔ ลดลง ๑ คะแนน จากปี ๒๕๕๓ ได้ล าดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๘๐ ประเทศ  
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ี
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการรวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึง
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ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความ
เข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจาก 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index – CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓      
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑)  เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒)  เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓)  เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 
 ๔)  เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕)  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. เป้ำหมำย 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาพส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน 
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เทศบาลต าบลป่าซาง 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

๑.๑ การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง 
ข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑) โครงการ
ฝึกอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาลต าบล
ป่าซาง อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน 
 
๒) โครงการจิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น 
 
๓) โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
ท าดอกไม้จันทน์ใน
เขตเทศบาลต าบล
ป่าซาง 
 

๔) โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
ท าการท าขนมใน
เขตเทศบาล 
ต าบลป่าซาง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

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

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑) โครงการชุมน
ลดขยะ 3RS 
ประชารัฐ 
 

๒) โครงการก าจัด
ขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบล 
ป่าซาง 
 
๓) ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน
และบุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
๔) กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 รวม จ านวน ๙ โครงการ      
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

๒.๑ การ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑) มาตรการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
 
๒) มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะและ
ก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

๒.๒ 
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

๑) การจัดท าคู่มือ
ประชาชน 
 
๒) การศึกษาวิจัย
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อ 
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 
๔) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 



๘ 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

๒.๒ 
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

๕) มาตรการ No 
Gift Policy 
 
๖) มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 
๗) มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๘) กิจกรรม ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 
๙) กิจกรรม 
วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 
๑๐) กิจกรรม”สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒.๓ การ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑) โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
๒) กิจกรรมการท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 



๙ 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

๒.๓ การ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๓) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
๔) มาตรการออก
ค าส่ังมอบหมาย 
 
๕) มาตรการกระจาย
อ านาจ 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 รวม จ านวน ๑๗ โครงการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑) โครงการเทศบาล
พบประชาชน 
 
๒) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 
 
๓) โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
๔) กิจกรรม การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๓.๒ การรับ
ฟังความเห็น 
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๑) โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
๒) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๓ ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
และบูรณา
การทุกภาค
ส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 
 

๑) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
๒) กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 รวม จ านวน ๘ โครงการ      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

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

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗  ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ด าเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ การจัด
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเส่ียง
การทุจริต 

๑) การพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

๒) มาตรการบริหาร
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริตของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

๔.๒ การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น 
 

๑) โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน 
 

๒) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๔.๓ 
มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต 
 

๑) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรม  
การจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 

๒) มาตรการจัดให้มี
ระบบและช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

 รวม จ านวน ๔ โครงการ      
 



๑๓ 
 

 

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

ส่วนที่ ๓ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 

๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้ง ข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำรข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑.๑ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีส าคัญ ในการให้บริการประชาชนในหลายด้าน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจกฎหมายจัดต้ัง
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔)       
พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๕๐, และมาตรา ๕๑) ในการจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
บ ารุงรักษาท้ังทางน้ าและทางบ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัด
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การคุ้มครอง 

ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมอันดีและนอกจากนั้นเทศบาลอาจจัดกิจกรรมในเทศบาลได้ อาทิ การให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร การให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การท่องเท่ียว เพื่อให้ต าบลมีการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น  การบริหารงานของเทศบาลจึงต้อง
อาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีภารกิจเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความต่ืนตัวและ
เกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
การปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาวิธีใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนา
องค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้สามารถใช้และพัฒนาความรู้ท่ีมี
อยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข



๑๔ 
 

 

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

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล  ก าหนดให้ข้าราชการ          

มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการ
ท างานและส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการฝีกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เกิดภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ
เพื่อให้มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกท่ีดี รู้จักการให้และการเสียสละ มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการปฏิบัติราชาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีมุ่งเพิ่มสมรรณนะใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

๔. เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ การปฏิบัติราชการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบล
ป่าซาง ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 

๔. เป้ำหมำย 
๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า จ านวน ๖๐ คน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

 

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

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลต าบลป่าซางและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
๔. ด าเนินการฝึกอบรม 
๕. ทดสอบความรู้ก่อน – หลังการอบรม 
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐  

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ๑๐,๐๐๐.- บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการปฏิบัติราชาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง มีความรู้และประสบการณ์ท่ีมุ่งเพิ่มสมรรณนะในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๔. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ การปฏิบัติราชการระหว่าง 
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 

 ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

 

 



๑๖ 
 

 

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

๑.๑ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 จิตอาสาเป็นปัจจัยหน้าท่ีส าคัญในส่วนของบุคคลท่ีจะท าให้มีจิตสาธารณะ จิตอาสาท าให้ทุกคน       
ในสังคมอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมท่ีมีแต่การให้และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง
เพราะจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องมีการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง 

 กระบวนการในการสร้างเสริมจิตอาสาให้กับคนในชุมชนมีแนวทางหลากหลายเพื่อให้คนในชุมชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีสามารถน าออกมาใช้ในลักษณะของการมีจิตอาสาต่อตนเองและผู้อื่นในชุมชน ซึ่งในการ
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้การเป็นจิตอาสามีความหลากหลายวิธีการท่ีจะท าให้บุคลากรได้รับรู้
อย่างถูกท านองคลองธรรมเพื่อไปสู่การมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป 

 เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับกระบวนการจิตอาสาของคนในองค์กรและ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เรียนรู้ การให้และแบ่งปันให้แก่ชุมชนและเป็นการยกระดับจิตใจ       
ของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะ จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชน 

 ๓.๒ เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรและประชาชนในการช่วยเหลือสังคมและ  
สร้างความดีในหมู่คณะ 

 ๓.๓ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชน ซึ่งเป็นการขัดเกลา   
ทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 

๔. เป้ำหมำย 

 เชิงคุณภำพ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง อย่างน้อย ๒ ครั้ง 

 เชิงปริมำณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชกา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเทศบาล
ต าบลป่าซาง หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาฯ จ านวน ๒๐๐ คนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

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

๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ๕.๑ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร 

 ๕.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วางแผน/ติดตาม/ประเมินผลโครงการฯ 

 ๕.๓ ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินโครงการ 

 ๕.๔ มอบหมายหน้าท่ีให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการฯ 

 ๕.๕ ประสานกอง/ฝ่ายต่างๆ เพื่อก าหนดพื้นท่ีในการด าเนินการตามโครงการฯ 

 ๕.๖ ท าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศฯตามพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 ๕.๗ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 

 ๕.๘ สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ท่ีสาธารณะในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๘. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๙. งบประมำณ 

 ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑ ท าให้พนักงานและประชาชนได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

 ๒ ท าให้พนักงานและประชาชนรู้จักปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตน  
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 ๓ ท าให้พนักงานและประชาชนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 

 ๔ ท าให้พนักงานและประชาชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

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

๑.๑ ๓) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
จากการท่ีประชาชนส่วนหนึ่งในเขตเทศบาลต าบลป่าซางมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก

ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งประสบปัญหาจากรายได้หลักไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย หรือบางส่วนก็ประสบปัญหา   
ไม่สามารถท างานได้เนื่องจากต้องดูแลคนในครอบครัว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
โดยกลุ่มท่ีประสบปัญหาส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มสตรีอยู่ด้วย เนื่องจากไม่สามารถท างานได้ตลอดเวลาเพราะ
ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายดูแลคนในครอบครัวจะเป็นแม่บ้านส่วนใหญ่ และในปัจจุบันการจัดดอกไม้ในพิธี งานต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง งานสังสรรค์ งานศพ ฯลฯ ก าลังเป็นท่ีนิยมและพบมากในสังคมท่ัวไป เพราะจะมีงาน พิธีต่าง ๆ 
อยู่ตลอดท้ังปี จึงเป็นที่น่าสนใจส าหรับน ามาอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนท่ีสนใจมีรายได้ และมีอาชีพเสริม
มากขึ้น แล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้หากมีผู้ให้ความสนใจท าธุรกิจขยายใหญ่ขึ้น 

ดังนั้นเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลป่าซางมีทางเลือกอีกทางเลือก
หนึ่งในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมท้ังช่วยเหลืองานในชุมชน ,หมู่บ้าน ต่อไป 

ท้ังนี้เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าท่ีด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าท่ี ของเทศบาลดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ี ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ในการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ  
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีการสร้างงาน และสร้างรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้ขยายใหญ่ขึ้น  
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ไปช่วยเหลือกิจการงานของชุมชน, หมู่บ้าน 

๔. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
๑. เสนอโครงการ ฯ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
๓. ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
๔. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
๕. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

 

 



๑๙ 
 

 

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

๕. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕ คน 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐ 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร   
ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  

๘. งบประมำณ  
๓๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า 

 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีช่องทางการสร้างงาน และสร้างรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว 
 
 



๒๐ 
 

 

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

๑.๑ ๔) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าการท าขนมในเขตเทศบาล 
ต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เป็นโครงการท่ีจะเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนมีความสามารถและ      
มีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น โดยให้ความส าคัญของการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถน าความรู้และทักษะไปปรับใช้
ในการท างานในชุมชน, หมู่บ้าน เพื่อสร้างเป็นอาชีพของตนเองได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมาตรฐานและสามารถท าได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในด้านของ
การตลาดการประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ในภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันนี้การประกอบอาชีพหลักเพียงอย่าง เดียวอาจมีรายได้ ไม่เพียงพอ      
ต่อรายจ่ายประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันบันส่งผลให้เกิดความเครียดเนื่องจากมีภาระหนี้สินท่ี
จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือนอีกท้ังยังไม่มีอาชีพเสริมท่ีจะมารองรับเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
อีกด้วย ดังนั้นเทศบาลต าบลป่าซางได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การท าขนมในเขตเทศบาลต าบลป่าซางนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีทางเลือกอีกทาง
ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ท้ังนี้เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าท่ีด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าท่ี ของเทศบาลดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
      (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
 ๒. เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว 
 ๓. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 ๔. เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจต่อไป 
๔. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ๑. เสนอโครงการฯ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
 ๓. ประสานไปยังสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
 ๔. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
 ๕. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
 ๖. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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๕. กลุ่มเป้ำหมำย  
 สตรีและผู้ท่ีสนใจ จ านวน ๒๕ คน 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐  
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลป่าซาง  
๘. งบประมำณ  
 ๒๓,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ สามารถน าไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
 ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป 
 



๒๒ 
 

 

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

๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
 
๑.๒ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการชุมนลดขยะ ๓RS ประชารัฐ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ        
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการขับเคล่ือนการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติการต่างๆ ตามบทบาทและภารกิจ 
ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติอ านาจและหน้าท่ีไว้ กล่าวคือ “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒” มาตรา ๕๐ (๓) เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าในเขต คือ รักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล” และ “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การปริหารส่วนต าบล มีอ านาจ และหน้าท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖( ๑๘) การก าจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีเกิดขึ้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้น ปริมาณ ๒๕.๓๗ ล้านตัน หรือปริมาณ ๖๙,๓๒๒ ตันต่อวัน(๓๖๖ วัน) หรือมีอัตราเกิดขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยเฉล่ียเท่ากับ ๑.๐๕ กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท้ังราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๓๑   
พฤษภาคม ๒๕๖๓ (มาตรการล๊อกดาวน์) ประกอบกับสถานการณ์ติดเช้ือของโรค Covid-๑๙  ในต่างประเทศ
ท าให้มีการจ ากัดการเดินทางออกของประเทศต่างๆ และการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวที่เดินทางมายังประเทศไทยลดลงกว่า ๓๓ ล้านคน(กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, ๒๕๖๔) ท าให้ภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยชุชนท่ีเกิดขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงเมื่อเทียบกับ                
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในเชิงพื้นท่ี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งและพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครบางเขตมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นลดลง เนื่องจากมาตรการล๊อกดาวน์ได้ก าหนด  
ให้มีการท างานท่ีบ้าน (Work Form Home: WFH) มากขึ้น จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวหลักมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นลดลงอย่างไรก็ตาม จากการส ารวจข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ชุมชน พบว่า มีสัดส่วนองค์ประกอบขยะมูลฝอยประเภทขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single use 
plastic) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้บริการส่ังซื้อสินค้าและอาหาร
ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นโดยหลังจากมาตรการล๊อกดาวน์แล้ว พบว่าขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีแนวโน้ม
เพิ่มมากกว่าช่วงมาตรการล๊อกดาวน์เนื่องจากประชาชนกลับมาใช้ชีวิตามปกติมากขึ้น (รายงานสถานการณ์
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปีพ.ศ. ๒๕๖๓, กรมควบคุมมลพิษ) 
 ในส่วนของจังหวัดล าพูน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นจ านวน ๒๖๕.๖ ตัน/วัน และมีเพียง ๗๐.๐ ตัน/วัน ท่ีถูก
น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง มีปริมาณมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์เพียง ๑๑๓.๕ ตัน/วัน ส่วนท่ีเหลือเป็นการ
น ามูลฝอยไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง เทศบาลต าบลป่าซางได้มีภารกิจในการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน และชุมชน
ครอบคลุมพื้นท่ี ๑๐ หมู่บ้าน มีระยะเวลาการจัดเก็บขยะ ต้ังแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๔.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. 
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ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและท าการจัดเก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ีผ่านมาจ านวนประมาณ ๕.๕ ตัน/วัน โดยรถบรรทุกขยะ จ านวน ๓ คัน โดยน าขยะไปท้ิงบริเวณบ่อฝังกลบ
ขยะตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลป่าซาง ต้ังอยู่บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ ท่ี  ๔ ต าบลป่าซาง           
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จากปัญหาเหล่านี้ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมามีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา เพราะหากไม่เร่งแก้ไขโดยการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมใจลด คัดแยก และการน ากลับมา
ใช้ช้ าก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และไม่สามารถก าจัดขยะได้ถูกต้องกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ ๓Rs คือ Reduce : การใช้น้อย Reuse : ใช้ช้ า และ Recycle : น ากลับมาใช้ใหม่  
มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ และมุ่งเน้นการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงได้จัดท าโครงการขยะ ๓Rs 
ประชารัฐ คัดแยกขยะ เทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลป่าซาง (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) แผนยุทธศาสตร์ท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๘๐ โครงการ
ท่ี ๑   และปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข 
หน้า ๑๘๗ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะตามหลักการ “๓Rs ประชารัฐ  
คัดแยกขยะ"  
 ๒. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มจัดต้ังกองทุนขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
 ๔. เพื่อให้ปริมาณขยะท่ีส่งไปก าจัดปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการลดปริมาณลง 
๔. วิธีด ำเนินงำน 
 ขั้นเตรียมกำร 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขอรับอนุมัติจากผู้บริหารของเทศบาลต าบลป่าซาง 
  ๒. จัดซ้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ขั้นด ำเนินกำร 
  ๑. ประสานงานผู้น าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมของ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  ๒. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ติดต่อวิทยากร การใช้อุปกรณ์
 โสตทัศนูปกรณ์ 
  ๓. จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
  ๔. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผู้บริหาร 
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๕. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
  - ประชาชนแกนน าในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๙๐ คน  
 ประกอบด้วยผู้น าชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน แกนน าสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ สมาชิกอถล. 
 และประชาชนกลุ่มวัยท างาน 
  - เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง และทีมวิทยากร จ านวน ๑๐ คน 
  รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน ๑๐๐ คน 
 เชิงคุณภำพ 
  - ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักการ ๓Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ เพิ่มขึ้น 
  - มีการรวมกลุ่มจัดต้ังกองทุนขยะในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
  - ปริมาณขยะท่ีส่งไปก าจัดปลายทางมีปริมาณลดลง 
  - ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. สถำนที่จัดโครงกำร 
 หมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๘. งบประมำณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมกองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เชิงปริมำณ 
  - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ หรือมากกว่า 
 เชิงคุณภำพ 
  - ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๖๐  
  - เกิดการรวมกลุ่มจัดต้ังกองทุนขยะในหมู่บ้าน อย่างน้อย ๒ หมู่บ้าน 
  - ปริมาณขยะท่ีส่งไปก าจัดปลายทางมีปริมาณลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ 
  - ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
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๑.๒ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร :  โครงการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องการการแก้ไข
อย่างเหมาะสมเนื่องจากปริมาณขยะท่ีนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งท่ีพัก
อาศัย สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งขยะเหล่านี้มีท้ังขยะท่ีย่อยสลายได้ง่ายและย่อยสลายได้ยาก ซึ่งอาจแยกได้
เป็น ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะบางส่วนนั้นสามารถท่ีจะน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ท้ังนี้
ขยะแต่ละประเภทต้องมีการบริหารจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสมโดยในปี ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษได้ส ารวจ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย รวม ๒๖.๗๗ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก      
ปีท่ีแล้ว ๒ ล้านตัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปก าจัดแบบถูกต้อง จ านวน ๗.๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๗) 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีก าจัด แบบไม่ถูกต้อง ๖.๙ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๖) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไม่ได้เก็บขนท าให้
ตกค้างในพื้นท่ี ๗.๖ ล้านตัน (ร้อยละ ๒๘) และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ๕.๑ ล้านตัน 
(ร้อยละ ๑๙) [กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗] ส าหรับข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดล าพูน ปี ๒๕๕๗ 
มีประมาณ ๑๔๑,๐๕๐.๕๖ ตันต่อปี ซึ่งหากรวมปริมาณขยะมูลฝอย ท้ังประเทศไทยแล้วพบว่ามีประมาณ 
๒๖,๑๗๑,๓๖๐.๗๖ ตันต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะนั้นจะเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญและทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
แก้ไขปัญหา[กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๘] 
 เทศบาลต าบลป่าซาง ได้มีภารกิจในการจัดเก็บขยะในทุกหมู่บ้ านต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่เว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทท่ีเทศบาลต าบลป่าซางได้ท าการจัดเก็บจากบ้านเรือน 
ของประชาชน ตลาด วัด สถานท่ีสาธารณะ และสถานท่ีราชการ จ านวนวันละประมาณ ๖-๗ ตัน โดยขยะ    
จะถูกน าไปก าจัด ณ.บ่อขยะของเทศบาลต าบลป่าซาง ต้ังอยู่  ณ. บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ ท่ี ๔ ต าบลป่าซาง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยการจ้างเหมาภาคเอกชนท าการก าจัดขยะมูลฝอย “แบบใช้วิธีการฝังกลบ 
(Sanitary landfill)” คือ วิธีการเทกองขยะลงพื้นท่ีด าเนินการและใช้ดินกลบทับให้แน่นหนาเพื่อป้องกัน    
ขยะปลิวช่วยป้องกันการทรุดตัวของกองขยะมูลฝอยและป้องกันกล่ินรบกวนซึ่งส่วนใหญ่แหล่งก าเนิดกล่ิน     
นั้นจะมาจากพื้นท่ีท่ีท าการฝังกลบขยะ, น้ าชะขยะ และก๊าซชีวภาพจากขยะโดยด้านล่างของบ่อฝังกลบขยะ   
นั้นจะใช้แผ่นพลาสติก HDPE ปูรองเพื่อป้องกันน้ าชะขยะปนเปื้อนลงไปสู่ช้ันใต้ดินอันจะช่วยป้องกันการเกิด
มลพิษและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ท้ังนี้ เทศบาลต าบลป่าซางได้ด าเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบภายใต้อ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต าบล ตาม“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับท่ี ๑๓  
พ.ศ. ๒๕๕๒” มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขต (๓) รักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลและ ด าเนินการตาม 
“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๘) การก าจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูล 
และน้ าเสีย และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ข้อท่ี ๖ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข โครงการท่ี ๑ หน้า ๙๖ 
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ท้ังนี้  การด าเนินโครงการฯ ยังได้สอดคล้องตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุม     
เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นท่ีต่าง ๆ        
ท่ัวประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๙๑.๔ / ว ๑๗๖๐ 
ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยได้ขอความ
ร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ด้วยการรณรงค์การคัดแยกขยะ, จัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ, จัดระบบการเก็บขนขยะประเภทต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม, จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ ,ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะ และด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายบัญญัติไว้   

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง โดยวิธีการฝังกลบขยะ 
 ๒. เพื่อช่วยป้องกันขยะมูลฝอยปลิวกระจายออกไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงบ่อขยะ  
 ๓. ป้องกันการพังทลาย และการทรุดตัวของกองขยะมูลฝอย  
 ๔. ป้องกันกล่ินเหม็นรบกวน และป้องกันการแพร่กระจายของพาหะน าโรค 

๔. เป้ำหมำย 
 ขยะมูลฝอยท่ีท าการเก็บจากชุมชน ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

๕. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑. เขียนโครงการ และน าเสนอโครงการ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
 ๒. ด าเนินการตามข้ันตอนโครงการ และตามข้ันตอนระเบียบการเงินและพัสดุ 
 ๓. ด าเนินการตามโครงการฯภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 ๔. ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 บ่อขยะของเทศบาลต าบลป่าซาง ต้ังอยู่ ณ.บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ท่ี ๔ ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

๗. งบประมำณ   
 ๘๐๐,๐๐๐.-บาท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 
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๙. เกณฑ์กำรประเมินผล 
จากอัตราความครอบคลุมของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ท่ีเทศบาลฯ      

ท าการจัดเก็บได้ ถูกน ามาก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (Sanitary landfill) ครอบคลุม  ร้อยละ ๑๐๐  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลป่าซางท่ีเทศบาลฯ ท าการจัดเก็บได้ ร้อยละ ๑๐๐ ถูกน ามา
ก าจัดแบบใช้วิธีการฝังกลบ (Sanitary landfill)  
 ๒. สภาพโดยรอบบ่อขยะ ไม่พบการทรุดตัวของกองขยะมูลฝอย และกล่ินรบกวน 
 ๓. ประชาชนสามารถท าการเกษตร และอาศัยอยู่ใกล้เคียงโดยรอบบ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซางได้โดย 
ไม่กระทบต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบและกระทบต่อการด าเนินชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

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

๑.๒ ๓) ๑. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น      
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคมสร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลป่าซางจึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี
เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม   
เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ๓) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔) เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) แต่งต้ังคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 ๒) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์  
 ๓) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 ๔) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
 ๕) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 ๖) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตน 
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ ์
 ๑) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบท่ีดีปรากฏต่อสังคม 
 ๒) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

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

๑.๒ ๔) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ    
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจ 
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลป่าซาง ผู้ท่ีท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง  อย่างสม่ าเสมอ
เทศบาล  ต าบลป่าซางจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคล ผู้เสียสละและ  
ท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ ผู้ท าคุณประโยชน์ และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
ต าบลป่าซาง 
 ๒) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง   
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ๑) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 ๒) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 ๓) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่าน  
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 ๔) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล      
ต าบลป่าซางได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 



๓๒ 
 

 

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

๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 
๑.๓ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ความเป็นอยู่มีความซับซ้อนขึ้นตามล าดับเพราะ
พฤติกรรมบางอย่างของเด็กและเยาวชน นั้นบางครั้งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมอย่าง
เต็มท่ีหรือสังคมนั้นเลือกท่ีจะละเลยสภาพปัญหา แต่ปัญหาทางด้านเด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องหาวิธีแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน เพราะเด็กและเยาวชนไทยในวันนี้คืออนาคตของชาติท่ีจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นหลัง
เพื่อท่ีจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น และผลจากการท่ีเด็กและเยาวชนพัฒนาทางด้านกายภาพ พัฒนา
ทางด้านอารมณ์ พัฒนาทางด้านความคิด อย่างรวดเร็วท าให้ความคิดของเด็กและเยาวชนบางคนเป็นอาการ
ต่อต้านผู้ใหญ่จนท าให้ผู้ใหญ่ส่วนมากคิดว่าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเอาตัวรอดเองได้ แต่เด็กและเยาวชน
เหล่านั้นมักขาดส่ิงท่ีเรียกว่าประสบการณ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาทางสังคมท่ีเป็น
ตัวบีบค้ันให้เกิดการด้ินรนเอาตัวรอดและการหารายได้ให้พอกับรายจ่ายนั้น จึงท าให้เวลาท่ีจะดูแลปรึกษา
ปัญหาในครอบครัวมีน้อยลงหรือบางครอบครัวอาจไม่มีเลยและเรื่องนี้จึงเป็นหนึ่งในตัวท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคมของเด็กและเยาวชน เพราะการไม่ใส่ใจหรือไม่มีเวลาปรึกษากันเวลามีปัญหานั้นย่อมท าให้ลูกหันไป
ปรึกษาเพื่อนๆ หรือบุคคลท่ีชักจูงไปในทางท่ีผิด และเพื่อนบางกลุ่มท่ีไปปรึกษานั้นอาจมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หรือเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาทางสังคมอยู่แล้ว และแน่นอนว่ากลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาอยู่แล้วนั้นย่อมเป็นกลุ่มท่ีมีอิสระ   
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งตรงกับความต้องการของเด็กท่ีมีปัญหาเป็นทุนเดิม และเด็กอีกกลุ่มเมื่อมีปัญหา
ย่อมหาทางท่ีจะหนีปัญหาไม่ต้องการท่ีจะเผชิญกับปัญหาท่ีตนประสบและกลายเป็นว่าเด็กกลุ่มท่ีหนีปัญหานี้
ต้องการอิสระท่ีตนเลือกท่ีจะหนีปัญหานั้นจนกลายเป็นปัญหาทางสังคม และหาทางออกโดยพึ่งส่ิงท่ีเป็น
อบายมุข ยาเสพติด และหันไปมั่วสุมกันท าให้เกิดผลกระทบต่อภาวการณ์เป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน 
ครอบครัว สังคม เป็นอย่างมาก 
 การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกอย่างยั่งยืน เป็นหน้าท่ีของสมาชิกในท้องถิ่นทุก
ภาคส่วนท่ีจะต้องร่วมมือกันคิดและร่วมกันท าในส่ิงท่ีจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความรู้รักสามัคคี 
และหากพิจารณาถึงการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนในอนาคต เด็กและเยาวชนย่อมเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งท่ีควร
ให้ความส าคัญสร้างสรรค์สังคม ท้องถิ่นนั้นก็มีโอกาสท่ีจะสานต่อการพัฒนาสู่อนาคตได้การพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนภายในท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการสร้างสุขภาวะท่ีดีท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย สังคม จิตใจหรือารมณ์และปัญญา เป็นการน ามาบูรณาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี  
ความพร้อมต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ท้ังนี้ เทศบาลต าบลป่าซางมีหน้าท่ี
ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี ๑๓ มาตราท่ี ๕๐ ภายใต้แห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล คือ (๗) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและให้ความส าคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนขึ้น จ านวน ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมการให้ความรู้ด้านยาเสพติด สุขภาวะเมื่อ
อย่างเข้าสู่วัยรุ่น และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาซักผ้า ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน สร้างความตระหนักในการสร้าง    
สุขภาวะทางกายและใจ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน ตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางกายและใจ 
 ๒. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเป็นรายได้เสริมให้แก่เด็กและเยาวชน 
๓. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ๑. เสนอโครงการฯ  
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประสานกลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
 ๓. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
 ๔. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๕๐ คน 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๖๗๐ 
๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบ้านก้อง ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
๗. งบประมำณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน ตระหนักในการ
สร้างสุขภาวะทางกายและใจ 
 ๒. เด็กและเยาวชน มีอาชีพ มีรายได้เสริม 
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มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 
๒.๑ กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๒.๑ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิ งจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชน      
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้มี   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร    
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 ๒) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 ๓) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 ๔) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล 
ต าบลป่าซาง 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดต้ังคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการให้มี      
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 ๒) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 ๓) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง 
มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ืออื่น ๆ 
 ๕) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าซางเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 ๖) จัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการท่ีจะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 ๘) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 ๙) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง 
๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซางให้มีข้อมูล     

ท่ีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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๒.๑ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซางมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และ    
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง   
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลป่าซางได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลป่าซางเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง    
กับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 ๒) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

๓) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

๔) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒) ประชุมคณะท างานฯ  
๒.๑) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลต าบลป่าซางต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย 
ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 
  ๒.๑.๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง    
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  



๓๗ 
 

 

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

๒.๑.๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ ๖ เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

๒.๑.๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ ๖ เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

๒.๑.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๒.๑.๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ      
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

๒.๒) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

๓) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๔) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ต าบลป่าซางให้ผู้บริหารทราบ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครง 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

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

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

 ๓) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

๔) ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๘๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 ๒) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

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

๒.๒ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 
๒.๒ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : การจัดท าคู่มือประชาชน 

๒. หลักกำรเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา 
เอกสาร และหลักฐานท่ีจ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อ านาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา ๔๓ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม            
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว        
ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก   
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ และ 
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

มำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต       
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วย
ตนเองก็ได้ 

มำตรำ ๗ วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีคัด
ส าเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนด้วย 

มำตรำ ๗ วรรคสำม ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองท่ีดีหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และส่ังการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็ว 



๔๐ 
 

 

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

มำตรำ ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตา มาตรา ๗ ให้เสร็จส้ิน ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
๒. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบค าขอ สถานท่ี
ให้บริการ 

๔. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๕. เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
๖. เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. เป้ำหมำยของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
เทศบาลต าบลป่าซาง มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน มีงาน

บริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด  

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. ขอรับบัญชีผู้ใช้งานจากหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ส าหรับ อปท. รับรหัสผ่านทางกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น 
๒. รวบรวมรายช่ือกระบวนงานท่ีมีการให้บริการ 
๓. ต้ังเป้าหมาย (ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน) 
๔. ก าหนดส่ิงท่ีต้องด าเนินการ  
๕. จัดท ามาตรฐาน (คู่มือ) เพื่อให้บริการประชาชน 
๖. เผยแพร่ มาตรฐาน (คู่มือ) เพื่อให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

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

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการด าเนินงานตามคู่มือประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

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

๒.๒ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : การศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ   องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) ได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    
โดยให้เทศบาลจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายช่ือสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก าหนด เพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพ      
การให้บริการ เทศบาลต าบลป่าซางได้พิจารณาแล้วจึงแจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามมิติท่ี ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ๕ งาน ดังนี้ ๑.งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
๒.งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ๓.งานด้านการศึกษา ๔.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม (๕) งานด้านสาธารณสุข  

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง  
๒. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง  

๔. เป้ำหมำย 
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซางครั้ง

นี้ เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูล วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บข้อมูลซึ่ง
มีท้ัง แบบปฐมภูมิท่ีได้จากการสังเกตและข้อมูลทุติยภูมิและขั้นตอนท่ี ๒ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผล
เพื่อให้เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ประชาชนผู้มาติดต่องานใน เทศบาลต าบลป่าซาง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ 
 ๑. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
 ๒. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใช้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง  
 ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบส ารวจได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนท่ีท าหน้าท่ีในการบริการ  
 ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความดีและค่าร้อย
ละในการอธิบายผลท่ีได้รับ 

 

 

 



๔๓ 
 

 

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

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ผลของการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการเข้าใช้บริการ
เทศบาลต าบลป่าซาง จะบ่งช้ีถึงความสามารถของหน่วยงานในการสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒. ผลของการทราบข้อเท็จจริงของเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจจะน าไปสู่แนวทางในการ
ปรับปรุง ระบบ กระบวนการ และพฤติกรรมของบุคคลผู้ให้บริการได้ตรงจุด เพื่อปรับปรุงเทศบาลต าบลป่าซาง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๓. ไ ด้รับทราบทัศนคติของประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบ ริการว่า เป็น เ ชิงบวกหรือ เ ชิงลบ                  
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 



๔๔ 
 

 

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

๒.๒ ๓) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
การควบคุมการใช้จ่าย เป็นการก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินขององค์กรให้โปร่งใส คุ้มค่ากับการลงทุน 

เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายด้วยความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล เกี่ยวกับความเช่ือถือได้ และความมีคุณภาพสมบูรณ์
ของข้อมูลสนเทศ การปฏิบัติตาม นโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ การป้องกันระวัง
รักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการด าเนินงาน หรือ แผนงานท่ีก าหนดไว้ 

เทศบาลต าบลป่าซาง เห็นความส าคัญของการควบคุมการใช้จ่าย จึงต้องจัดกระบวนการควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนด ไว้ใน
งบประมาณประจ าปี โดยแยกตามหมวด ประเภท แผนงาน งานและโครงการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการก ากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภท

ขององค์กร ท้ังคน เงิน เวลา ทรัพย์สิน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างประหยัด ได้ผลคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดไว้ 

๒. เพื่อให้งานด้านการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินไม่ว่าจะเป็น รายงานท่ีใช้ภายใน หรือ
ภายนอกองค์กร มีความเช่ือถือได้และทันเวลา เพื่อให้เป็นรายงานท่ีมี คุณภาพเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทาง การบริหาร 

๓. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาลให้เป็นไปตามเทศบัญญัติท่ีได้วางไว้ 
๔. เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย การปฏิบัติงาน หรือการด าเนินงาน

สอดคล้องหรือเป็นไปตามบทบัญญัติ หรือข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ โครงการ หรือ
แผนงาน มติคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใด ๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ
นโยบายท่ีมีอยู่  

๕. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามนโยบายของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

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

๔. เป้ำหมำย 
พนักงานการเงิน และพนักงานท่ีท าหน้าท่ีควบคุมงบประมาณแต่ละกองของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๕. ระยะเวลำ 
      พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๖. วิธีด ำเนินกำร 

ก าหนดให้พนักงานการเงินและพนักงานท่ีควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก จัดท าการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๗. งบประมำณ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๘. สถำนที่ด ำเนินกำร 
     เทศบาลต าบลป่าซาง 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      ๑. พนักงานการเงินและพนักงานท่ีควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     ๒. พนักงานการเงินและพนักงานท่ีควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก สามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๔๖ 
 

 

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

๒.๒ ๔) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
หลักการท่ีส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ในส่วนของข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ดังนั้น วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ           
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงได้บัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและลักษณะของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการมีหลายลักษณะแตกต่างกันตามสภาพและความส าคัญ โดยแบ่งได้ดังนี้ ๑. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการท่ีต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ๒. ข้อมลูข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ๓. ข้อมูลข่าวสารอื่นของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้เมื่อประชาชน 
มีค าขอ ๔. เอกสารประวัติศาสตร์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลท่ีต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) 
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปีตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ และควรมีการ
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี รวมท้ังควรมีการเผยแพร่ระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลท่ีมี การระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถเข้า
ตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ืออื่น ๆ  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล 
ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน/

กระบวนการให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ืออื่น ๆ 
๒. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องราว ข่าวสาร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ราชการ และสามารถเข้าตรวจสอบได้ 
๓. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

และมีการน าความคิดเห็นของประชาชน(ถ้ามี)มาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการเปิดเผยหรือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอน  

 

 



๔๗ 
 

 

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

๔. เป้ำหมำย  
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมารับบริการภายในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง   

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๓. จัดท าข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัด ซื้อจัดจ้าง 
อย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว และปัจจุบัน 

๔. จัดท าวารสาร เอกสาร แผ่นพับหรือส่ืออื่น ๆ ผ่านช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์เทศบาล 
ปิดประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ให้ประชาชนทราบทุก ๆ เดือนหรือทุกไตรมาส 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ได้หลาย

ช่องทางและได้รับความสะดวกในการขอดูข้อมูล สืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 

๒. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน ได้เข้าใจและเห็นความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการท างานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๓. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
๔. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 



๔๘ 
 

 

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

๒.๒ ๕) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ No Gift Policy 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลป่าซางเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการกระท าอันอาจมี
ผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งน าไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลป่าซาง

มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 ๒) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 ๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 



๔๙ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน ๑ ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซางด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ ๑๐๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
 



๕๐ 
 

 

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

๒.๒ ๖) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบตาม
หลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน  
๓. วัตถุประสงค ์

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
  ๑) จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 ๒) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี ้
  ๒.๑) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  ๒.๒) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธี การปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 ๓) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
 ๔) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและ    
ความโปร่งใส 
 ๕) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินการ 
 ๘) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลต าบลป่าซางมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป)  
 
 



๕๒ 
 

 

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

๒.๒ ๗) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก าหนดการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ท้ังนี้ เทศบาลต าบลป่าซางให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการท่ีขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลป่าซาง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 ๓) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน   
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 ๔) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ     
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๑ ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 



๕๓ 
 

 

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

๒.๒ ๘) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง    
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง   
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อ   
การบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลป่าซางมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลป่าซางมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ๓) เพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดต้ังคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๒) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
 ๓) จัดต้ังคณะท างานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 ๔) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีคณะท างานก าหนด 
 ๕) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
 ๒) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ ๘๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

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

๒.๒ ๙) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนเทศบาลต าบลป่าซางจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” เพื่อปรับปรุงการ
จัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณถัดไป 
 ๕) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบท่ัวกัน 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน ๑ ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  
 
 



๕๖ 
 

 

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

๒.๒ ๑๐) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลป่าซางได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้
ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งต้ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้ าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ 
ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 ๓) ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔) คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ ์
 ข้อร้องเรียนในการเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือนลดลง 
 



๕๘ 
 

 

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

๒.๓ กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๒.๓ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
การบริการท่ีดีมีคุณภาพเป็นภารกิจท่ีหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากท่ีสุด จะต้องจัดให้มีการบริการท่ีดีและมีคุณภาพ  ดังท่ีได้
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕   
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ และการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ให้บริการประชาชน จึงจ าเป็น ต้องมีมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเทศบาลต าบลป่าซางจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี 
เพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการท่ีตอบสนองตามความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้  อันน าไปสู่การบริหารอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น 
 ๒. เพื่อปรับปรุงสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้การบริการท่ีดีกับประชาชน 
 ๓. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อรับบริการ 
 ๔. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระบวนการบริหารระหว่างประชาชนและเทศบาลต าบลป่าซาง เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน 

๔. เป้ำหมำย 
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนงานท่ีให้บริการประชาชนและสร้างความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของผู้มารับบริการท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 

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

๕. วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. ศึกษากระบวนการท างานและขั้นตอนการเสียภาษี ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถยืดหยุ่นได้มากน้อย
เพียงใด ใช้เวลาแต่ละขั้นตอนและเวลารวมในการให้บริการท้ังหมดเป็นเวลาเท่าไร มีใครร่วมปฏิบัติงานบ้าง
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

๒. ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนมาช าระภาษี โดยวางแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
๒.๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินท่ีได้จากการเสียภาษีของ

ประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
๒.๒. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้รับรู้ข้อเท็จจริงและสร้างแรงจูงใจ ยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น 
๒.๓. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานรับช าระภาษี ต้อนรับผู้มาเสียภาษี ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  

เต็มใจให้ค าปรึกษาและบริการด้วยความเป็นกันเอง 
๓. แต่งต้ังคณะท างาน ปรับปรุงขั้นตอน และรายงานระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบและระยะในการด าเนินงาน 
๔. ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตาม 

 ๕. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๗. งบประมำณ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ   

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อรับบริการและก่อให้เกิด
ความเช่ือถือ ศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บุคลากรและองค์กร อันน าไปสู่การท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชน  และเทศบาลต าบลป่าซางต่อไป 
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๒.๓ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า       
การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง       
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์   
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ  
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ     
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 ๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑.๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๑.๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๑.๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๑.๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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  ๑.๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๑.๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๒) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 ๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
 ๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 ๖) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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๒.๒ ๓) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ    
ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  เทศบาลต าบลป่าซาง จึ ง ไ ด้ จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบั ติ ราชกา ร 
ตามหลักธรรมาภิบาล” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 ๒) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ๓) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปล่ียนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวเป็นต้น โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 



๖๓ 
 

 

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

 ๔) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
 ๕) ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 ๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 ๗) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 



๖๔ 
 

 

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

๒.๒ ๔) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย    
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท้ังนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔) เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

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

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น ค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 ๒) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๓) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๒) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 



๖๖ 
 

 

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

๒.๒ ๕) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการกระจายอ านาจ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซางเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ 
และมาตรา ๓๗ ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ     
ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔) เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

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

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) ด าเนินการช้ีแจงให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 ๒) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 ๓) จัดท าค าส่ังมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  

 ๔) จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น ค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 ๕) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าส่ัง  
 ๖) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบด้วยถือปฏิบัติ 

 ๘) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๙) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 ๑๐) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าส่ังมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 ๒) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ ๓. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 
๓.๑ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๓.๑ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการเทศบาลพบประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะต้องมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน ในด้าน  

ต่าง ๆ เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานทะเบียนราษฎร์ งานภาษี งานช่าง งานสาธารณสุขฯ งานให้ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมายและงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจาหน้าท่ีเทศบาลฯ และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง และทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต ให้สามารถน ามาแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง จังหวัดล าพูน 

เทศบาลต าบลป่าซาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าท่ี  
ของเทศบาลต าบล ดังนี้ 

“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๒” มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒” มาตรา ๕๐ ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล  มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล วรรคท้าย “การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ี  ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

รวมไปถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ท่ีได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ  
ให้เป็นไป ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ๗ ประการ ได้แก่  

๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๖. อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ     
เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อภารกิจดังกล่าว โดยให้ประชาชน                  

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เทศบาลต าบลป่าซาง สามารถด าเนินการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
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และตรงเป้าหมาย ให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมแก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ตามความเหมาะสม สร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕             
ขึ้นเพื่อออกปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการจัดเก็บภาษี บริการ
ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ – ผู้พิการ การให้ความรู้เรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลต าบลป่าซาง โครงการสาธารณสุข
เคล่ือนท่ี ห้องสมุดเคล่ือนท่ี บริการช าระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการตรวจวัดสายตา การให้บริการ
ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การแนะน าการฝึกอาชีพ และบริการท าผมชาย - หญิง เป็นต้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อช้ีแจงการด าเนินงานของเทศบาลฯ ในปีท่ีผ่านมา ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๒. เพื่อรับทราบปัญหา ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าแกไขปัญหาด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ 
๓. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยน าบริการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ 

บริการประชาชนนอกสถานท่ีได้อย่างท่ัวถึง 

๔. เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน  ๗๗๐  คน 
- จัดให้มีหน่วยบริการเทศบาลเคล่ือนท่ี ตามสถานท่ีศูนย์กลางในแหล่งชุมชนของเทศบาลฯ จ านวน  ๑๑ ครั้ง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์กลางหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

จ านวน ๑๑ แห่ง ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตามตารางก าหนดการแนบท้ายโครงการ 

๖. วิธีด ำเนินงำน 
๑. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
๒. แต่งต้ัง/ประชุม คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ด าเนินการตามขั้นตอน  ประสานงาน กอง/ฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ

เทศบาลพบประชาชน เพื่อร่วมให้บริการแกประชาชน 
๔. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึง เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ 
๕. ออกด าเนินการตามโครงการฯ ให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยกิจกรรมจาก

หน่วยงานร่วมดังนี้  
๕.๑ ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน บริการช าระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์   
๕.๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ แนะน าการฝึกอาชีพ  
๕.๓ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง บริการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๕.๔ ร้านเพาเวอร์มาร์ท สาขาป่าซาง บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ 
๕.๕ โรงเรียนเสริมสวยดารณี บริการท าผม ชาย/หญิง 
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๕.๖ ร้านป่าซางการแว่น บริการตรวจวัดสายตา  
๖. ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการฯ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณ 
๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ ของปีท่ีผ่านมาและเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๒. ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และสามารถให้ค าแนะน า แกไขปัญหาให้ ประชาชนได้ 
๓. ประชาชนได้รับบริการด้านต่าง ๆ จากหน่วยเคล่ือนท่ีฯ จ านวน ๑๑ ครั้ง 
๔. ประชาชนรับทราบการด าเนินงานของเทศบาลฯ และสามารถให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาให้

ประชาชนได้ ร้อยละ ๘๐ 
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๓.๑ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน     
ของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่น ๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางส่ือสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว   
โดยช่องทางส่ือสารท่ีหน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยหรือ เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ 
วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท้ังนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลัก   
ของหน่วยงานท่ีหลากหลาย อาทิ เช่น ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ฯลฯ ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย   
โดยควรเป็นช่องทางและส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชน   
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงาน จึงเห็น
ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนรับรู้ และ
เป็นช่องทางท่ีอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

๓. วัตถุประสงค ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมารับบริการภายในเขตเทศบาล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 



๗๒ 
 

 

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

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดสถานท่ีส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร   

ได้โดยสะดวก และต้ังอยู่ในบริเวณท่ีประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ง่าย พร้อมท้ังมีกล่องรับฟังความคิดเห็น    
ของประชาชนต่อการรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

๒. จัดท าข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ ไว้ให้บริการ ณ สถานท่ีให้ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน
และสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว และปัจจุบัน 

๓. จัดท าวารสาร เอกสาร แผ่นพับหรือส่ืออื่น ๆ ผ่านช่องทางหลายๆช่องทาง เช่น เว็บไซต์เทศบาล   
ปิดประกาศ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเงิน การคลัง การพัสดุ ให้ประชาชนทราบและเข้าถึงข้อมูล      
ได้อย่างรวดเร็ว  

๔. จัดบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้แก่ประชาชน รวมท้ังจัดให้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง ภายในหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ได้หลายช่องทางและ

ได้รับความสะดวกในการขอดูข้อมูล สืบค้นข้อมูล  
๒.เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน ได้เข้าใจและเห็นความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการท างานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๓.สามารถตรวจสอบช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กล่องรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องราวร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง ท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค เรื่องราวการทุจริต รวมถึงการน าความคิดเห็นท่ีได้
จากการรับฟังมาปรับปรุงการด าเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 
 



๗๓ 
 

 

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

๓.๑ ๓) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการปรับปรุงศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานท่ีและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของทุกหน่วยงาน ไว้ให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกาศ        
ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนสามารใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ ได้สะดวกตามสมควร 

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสารได้ตามข้อ ๑ ได้เอง 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก 
 กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานท่ีจะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ           
ณ สถานท่ีแห่งอื่นก็ได้ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 

ข้อ ๔ การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารด้วย 
 เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง ท้ังนี้ เทศบาลฯ              
ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลต าบลป่าซางไว้แล้ว ณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้บริการและแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล และให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง เพื่อด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐ อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



๗๔ 
 

 

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

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
2. เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น รวมท้ังมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอันจะเป็น การส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพื่อพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงง่าย และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๑. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

๒. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง กับความเป็นจริง มีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารและการตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

๓. เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีต้องเปิดเผย ไม่ต้อง
เปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย เพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ โดยจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศ ชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของเอกชน 

๔. เพื่อคุ้มครองการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 
๖. วิธีด ำเนินกำร 

๑. จัดเตรียมโครงการ/เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะท างาน/แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙  

๓. ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
๔. จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. จัดท าทะเบียนคุมพร้อมรายงานผลการให้บริการให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ ๑ ครั้ง/เดือน 
๖. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง เพื่อติดตามผลและปรับปรุง

การด าเนินงาน ๒ ครั้ง/ป ี
๗.ประเมินผลการด าเนินโครงการ  



๗๕ 
 

 

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

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒. ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึง       
ได้แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
และการตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 ๓. เทศบาลต าบลป่าซาง สามารถปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย ไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยได้อย่างถูกต้อง 
 ๔. เพื่อคุ้มครองการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ใน    
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
 ๕. มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงง่าย และ 
มีประสิทธิภาพ 
 
 



๗๖ 
 

 

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

๓.๑ ๔) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคล่ือนอย่าง      
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน        
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ          
เทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ       
ร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลป่าซาง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ๓) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 ๒) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๔) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา     ๒  คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซางหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 



๗๗ 
 

 

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

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ
ผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลป่าซางส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลป่าซางมอบหมาย 
  ๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๖) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  ๙) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ              
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  ๑๐) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 



๗๘ 
 

 

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

๓.๒ กำรรับฟังควำมเห็น กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 
๓.๒ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบดังกล่าว หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับโครงการพัฒนาในความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า 
โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ี
ก าหนดไว้ 
 เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ปี 
ใกล้จะส้ินสุดลงแล้ว และเทศบาลต าบลป่าซางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) สามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน รวมถึง
สามารถทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ของประชาชนภายใต้กฎหมายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซางขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ๒. เพื่อแสดงแนวทางพัฒนา/งบประมาณ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ท่ีมีความสอดคล้องและ
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. เพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในการจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖. เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เป้ำหมำย 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒. ผู้มีรายช่ือตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
 ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง (ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโดยพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) 
 ๔. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาได้ 
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนา พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง โดยพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
 



๘๐ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณ 
 ๔๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๒. การจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ท่ีมาจากปัญหาความต้องการความจ าเป็นของ
ประชาชนและทุกภาคส่วน 
 ๔. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุด 
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๓.๒ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซางเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  สะดวกและ
เหมาะสม รวมท้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างท่ัวถึง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๒) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง     
เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 ๓) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  ๓.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  



๘๒ 
 

 

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

  ๓.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็น    
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการ   
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 ๔) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อ          
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง     
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๖) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 ๗) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 ๘) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 ๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ๑๐) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข            
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒) มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 ๔) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 ๕) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลป่าซาง ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ี
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 

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

๓.๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
๓.๓ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง(เอกสารแนบท้าย ๑)และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เอกสารแนบท้าย ๒) ก าหนด "แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี"  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล    แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ   
พัฒนา  ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
    เพื่อให้เทศบาลต าบลป่าซาง มีแผนพัฒนาส่ีปีท่ีสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างท่ัวถึง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการเพื่อ
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๖๐ – ๒๕๗๐) 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาส้องถิ่นส่ีปี กับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

     ๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนา / งบประมาณ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ในช่วงส่ีปีท่ีมี
ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๕. เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 

๔. เป้ำหมำย 
 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 
 
 



๘๕ 
 

 

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

๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนินกำร ระยะเวลำปฏิบัติงำน 
๕.๑ การเตรียมการจัดท าแผนและรวบรวมข้อมูล - เดือนตุลาคม   

- เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม   
๕.๒ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- เดือนตุลาคม   
- เดือนสิงหาคม – กันยายน   

๕.๓ สรุปข้อมูลเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
      (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

- เดือนตุลาคม   
- เดือนสิงหาคม – กันยายน   

๕.๔ เสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผน 
      พัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

- เดือนตุลาคม   
- เดือนตุลาคม   

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน    
๘. งบประมำณ   
 ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาส้องถิ่นส่ีปี กับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
          ๒. มีแนวทางการพัฒนา/งบประมาณ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการฯในช่วงส่ีปีท่ีมีความสอดคล้อง
และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มีการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 ๕. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 
 



๘๖ 
 

 

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

๓.๓ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่ง ท่ีลดน้อยถอยลง  
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง      
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต   
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 ๓) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๔) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 ๕) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 ๒) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
 



๘๘ 
 

 

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

มิติที่ ๔ กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๔.๑ กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 
๔.๑ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : การพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปท่ัวโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปช่ันมาโดยตลอดท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ท้ังภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกท้ังได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 
เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่
ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมใน   
การบริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ท่ียังอยู่คู่
กับสังคมไทยมาช้านาน ส่งผลให้เกิดความเส่ือมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบกับ    
ความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานาน
และยังเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
 ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ
การทุจริตท่ีแตกต่างหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ การทุจริต   
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง           
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการปลูกฝังค่านิยมท่ีสร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือท่ีจะควบคุมให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันท่ีถาวรแข็งแรงใน  
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักตลอดจนให้ความส าคัญกับปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  เทศบาลต าบลป่าซาง จึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในองค์กร เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 



๘๙ 
 

 

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

๔. เป้ำหมำย 
 ๑. ข้าราชการการเมือง 

๒. ข้าราชการประจ า พนักงาน ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในองค์กร 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. จัดต้ังคณะท างานเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการ กิจกรรมท่ีอาจมี

ปัญหาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการทุจริต และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. มีการวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมเป็นประจ าทุกปี 
๕. รายงานผู้บริหารท้องถิ่นและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ทราบตามระเบียบ 

๗.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
      กองคลัง  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง 
 ๒. ท าให้สามารถป้องกันการทุจริตภายในองค์กรได้ 
 
 



๙๐ 
 

 

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

๔.๑ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้
คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 
๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนา     เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ      
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง    
เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๒) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลป่าซาง 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลป่าซางทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 ๒) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 ๓) คณะท างานด าเนินการประเมินความเส่ียงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การด าเนินโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 ๔) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง
ของการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
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 ๕) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอื่นๆ  
 ๖) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 ๘) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การด าเนินโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน ๑ ชุด 
 ๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
 ๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ ์
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลป่าซางลดลง 
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๔.๒ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
 

๔.๒ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีส าคัญ ในการให้บริการประชาชนในหลายด้าน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจกฎหมายจัดต้ัง
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (มาตรา ๕๐, และมาตรา ๕๑) ในการจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
บ ารุงรักษาท้ังทางน้ าและทางบ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัด
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การคุ้มครอง 

ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมอันดีและนอกจากนั้นเทศบาลอาจจัดกิจกรรมในเทศบาลได้  อาทิ การให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร การให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การท่องเท่ียว เพื่อให้ต าบลมีการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น  การบริหารงานของเทศบาลจึงต้อง
อาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีภารกิจเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความต่ืนตัวและ
เกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
การปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาวิธีใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนา
องค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้สามารถใช้และพัฒนาความรู้ท่ีมี
อยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล  ก าหนดให้ข้าราชการ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการ
ท างานและส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการฝีกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและ 
เพิ่มประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เกิดภูมิคุ้มกัน 
ด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกท่ีดี รู้จักการให้และการเสียสละ มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการปฏิบัติราชาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีมุ่งเพิ่มสมรรณนะใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

๔. เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ การปฏิบัติราชการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบล
ป่าซาง ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 

๔. เป้ำหมำย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า จ านวน ๖๐ คน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลต าบลป่าซางและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
๔. ด าเนินการฝึกอบรม 
๕. ทดสอบความรู้ก่อน – หลังการอบรม 
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

 

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

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐  

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ๑๐,๐๐๐.- บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการปฏิบัติราชาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง มีความรู้และประสบการณ์ท่ีมุ่งเพิ่มสมรรณนะในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๔. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลป่าซาง เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ การปฏิบัติราชการระหว่าง 
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 

 ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 



๙๕ 
 

 

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

๔.๒ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และพนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ   
รอบครอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมายระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเท่านั้น เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ  
การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิดสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น   
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะ  
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าป่าซาง เพิ่มพูนความรู้  
ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ      
แนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาลปกครอง อันส่งผลให้หน่วยงานรวมท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการได้ตามสมควร งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงจัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

๓.วัตถุประสงค ์ 
๑ . เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพิ่มพู นความรู้ความเข้าใจ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 ๒. เพื่อเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนว

ทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาล 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

 

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

๔. เป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภำพ 
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ

ราชการจากค าวินิจฉัยของศาล 

๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๑. จัดเตรียมโครงการ/เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลป่าซาง เข้าร่วมอบรม  

๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
๔. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๗. สถำนที่ด ำเนินงำน 
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

๘. งบประมำณ   
  ๒๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๒. ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการจากค าวินิจฉัยของศาล 

 



๙๗ 
 

 

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

๔.๓ มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 
๔.๓ ๑) ๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรม การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซาง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง  
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  
ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
การปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล

ต าบลป่าซาง 
 ๒. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เป้ำหมำย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เทศบาลต าบลป่าซาง ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 



๙๘ 
 

 

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

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีตัวแทนประชาชนภายใน

เขตเทศบาล ร่วมตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกระบาวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ขึ้นภายในองค์กร 
 



๙๙ 
 

 

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

๔.๓ ๒) ๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลป่าซาง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 ๒) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  ๒) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 ๓) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 ๔) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
 



๑๐๐ 
 

 

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

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 


