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ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลป่าซาง จัดท าขึ้นเพ่ือ
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ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)             
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
1.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพการทจุริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดั้งนี้ 
 1)  โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 2)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4)  กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงการสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 5)  กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครวบครัว 
 6)  กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7)  มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2.หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่  3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ .ศ. 2546 การจั ดตั้ งองค์ กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอย
ลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการรวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index – CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้ำหมำย 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาพส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง 
ข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบรหิาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
2) โครงการวันเทศบาล 
 
3) โครงการสรา้งอาชีพ
สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
3.1 อบรมการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑ ์
 
3.2 อบรมฝึกทักษะการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ
 
3.3 อบรมส่งเสรมิ
อาชีพการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
 
3.4 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพการท า
ขนม 
 
3.5 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพจักรสาน 
 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

23,000 
 
 
 

20,000 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

23,000 
 
 
 

20,000 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

23,000 
 
 
 

20,000 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

23,000 
 
 
 

20,000 

 

 

 

 

 



6 
 

 

            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

 4) แต่งตั้งคณะท างาน
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบตัิงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
5) มีการประชุมให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
6) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1) โครงการชุมชนลด
ขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 
2) โครงการแปรรูปขยะ
อินทรีย์ลดโลกร้อน 
 
3 ) โค ร ง ก า ร รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน่า
มอง ท่ีท างานน่าอยู่ 
 
4 ) โค รงก ารอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
5) โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
 -จ้ างเหม าบริก ารฝั ง
กลบขยะมูลฝอย 
 -ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อ
ฝั งก ล บ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย 
จ านวน 1 บ่อ 
 
6) โค ร งก ารแ ผ่ น ดิ น
ธรรมแผ่นดินทอง 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

15,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

750,000 
 
1,000,000 

 
 
 

30,000 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

15,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
- 

 
1,000,000 

 
 
 

30,000 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

15,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

30,000 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

15,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

30,000 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต 
 
2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสร้างภูมคิุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน 
 
3) โครงการส่งเสริม
เยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

20,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 

20,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 

20,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 

20,000 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 

 

 รวม จ านวน 15 โครงการ      
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - -  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1) การจัดท าคูม่ือ
ประชาชน 
 
2) การศึกษาวิจัย
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อ 
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 
4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
5) แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของ
เทศลบาล 
 

- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจ หน้าที่ 
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

1) โครงการลดขั้นตอน
และระยะ เวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2) การมอบอ านาจ
ปลัดเทศบาลให้รอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
ราชการแทน 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

1) โครงการเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2) โครงการพ่อดเีด่น 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
ประจ าป ี
 
3) โครงการแม่ดีเด่น 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
ประจ าป ี
  
4) โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการ
และให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
20,000 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 

 
20,000 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
 

20,000 

 

2.5 มาตรการ
จัดการ ใน
กรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

1) การจัดท าประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
2) การจัดท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรม พนักงาน
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
3) แผนปฏิบตัิการด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 
4) แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อรับการตรวจ
ประเมิน LPA, ITA 
โบนัสประจ าป ี
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการ ใน
กรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

5) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับ
เรื่องร้องเรียน 
 
6) สรุปรายงานผลการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็น
รายเดือน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน 18 โครงการ      
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

1) โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 
2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการเงินการคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 
 
3) โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลป่าซาง 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการรับ
และ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 

1) โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
2) จัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชน ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
3) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการ
ประชาชน ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 
5) สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราว ร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
6) จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ศูนย์รับ
เรื่องราว ร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 
 
2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 
3) แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน 12 โครงการ      
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 

1) การพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

- - - -  

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้
 

1) แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและ
ประเมินผลงาน 
 
2) เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการบรหิาร
บุคคล ทาง เว็บไซต์  
www.pasangmunicip
ality.go.th  
 
3) กิจกรรมการจดัหา
คณะกรรม การจัดซื้อจดั
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

4.3 การเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
2)  โครงการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 
 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 

110,000 
 
 
 
 
 

20,000 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

1) เว็บไซต์  
www.pasangmunicip
ality.go.th 

- - - -  

 รวม จ านวน 7 โครงการ      
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

ส่วนที่ 3 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้ง ข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำรข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.1 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งการที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะ
เป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือน
ร่วมงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย ๒ ด้าน            
คือ การพัฒนาระบบ ในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบใน
การท างาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีการปฏิบัติงานไปตามระบบแต่ศักยภาพของบุคลากร              
จะต้องมีการพัฒนา และปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง จะต้อง
ได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการ

บริการที่ด ี
2. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง

ศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

4. เป้ำหมำย 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง บุคลากรจ้างเหมา

บริการ ทุกต าแหน่งทุกระดับ ในสังกัดเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๖๐ คน 
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 รับฟังการบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากรจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร เตรียมสถานที่อบรม อาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง 
3. วิธีการฝึกอบรม 

- การบรรยายทางวิชาการ  
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564   

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ๑๑๐,๐๐๐.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต: บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการ

บริการที่ดี จ านวน ๖๐ คน 
2. ผลลัพธ์: บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะหลัก

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี ตามเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลป่าซางก าหนดและสามารถน าเอาศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.1 2) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการ “วันเทศบาล” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เพื่อเป็นการเชิดชู
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปและเพ่ือเป็นเครื่อง
เตือนให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างตลอดจนประชาชน ได้ส านึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในด้านการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ซึ่งเป็น
กระบวนการพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง  
และเพ่ือเป็นการเชิดชูความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑๖) ให้เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้จัดท าโครงการ “วันเทศบาล” ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ในการจัดงานวันเทศบาล ให้คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เทศบาลฯ จัดขึ้น 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับกับหน่วยงานองค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไป 
3. เพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา และสร้างขวัญ ก าลังใจแก่พนักงานเทศบาลฯ 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
สมาชิกสภาเทศบาล/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/ประชาชนทั่วไป จ านวน 150 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง สนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง           

จังหวัดล าพูน 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
2. แต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการเงินและพัสดุ 
4. ประสานหน่วยงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อร่วมงานโครงการฯ ในวันที่  24  เมษายน  2560 
5. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
6. ท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
20,000.- บาท 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับหน่วยงาน องค์กรชุมชนและประชาชน 
3. พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯ เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึง หน้าที่ของเทศบาล ในการ

อ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณะชน 
4. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างเต็มท่ี 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.1 3) โครงกำรสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 3.1 1. ชื่อโครงกำร : อบรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

2. หลักกำรและเหตุผล  
การส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเน้นให้เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน เพราะการท าธุรกิจขนาดย่อมช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ     
ท าให้เกิดการจ้างงานและประชาชนมีรายได้ จึงเป็นตัวช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น รวมไปถึงธุรกิจ
ขนาดย่อม เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ ๆ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิด และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ออกมาสู่ตลาด โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยง ต่อการลงทุน ดังนั้นรัฐบาลจ าให้ความส าคัญต่อการท าธุรกิจ
ขนาดย่อมนี้ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ให้สินค้ามีคุณค่า มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและความต้องการของตลาด 

ดังนั้น เทศบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่า
ซางที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์น่าสนใจ มีจุดเด่นดึงดูดความต้องการของลูกค้า และความต้องการ
ของตลาดต่อไป 

ทั้งนี้เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลดังนี้  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจในด้านการออกแบบ และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ เรียนรู้ที่จะเพ่ิมมูลค่าสินค้า พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตาม

ความต้องการของผู้บริโภค 
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่

ตลอดเวลา 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรวมกลุ่มระดมความคิดเป็นหมู่คณะ 
สร้างกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. เสนอโครงการฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

5. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ จ านวน 80 คน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  

8. งบประมำณ  
20,000.- บาท 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการออกแบบ และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ มีการเรียนรู้ที่จะเพ่ิมมูลค่าสินค้า พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตาม

ความต้องการของผู้บริโภค แลความต้องการของตลาด 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.1 3.2 1. ชื่อโครงกำร : อบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ ให้แก่ผู้สูงอายุ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
จากการที่ประชาชนส่วนหนึ่งในเขตเทศบาลต าบลป่าซางมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก

ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งประสบปัญหาจากรายได้หลักไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย หรือบางส่วนก็ประสบปัญหาไม่
สามารถท างานได้เนื่องจากต้องดูแลคนในครอบครัว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ฯลฯ ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  
โดยกลุ่มที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มสตรีอยู่ด้วย เนื่องจากไม่สามารถท างานได้ตลอดเวลาเพราะ
ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายดูแลคนในครอบครัวจะเป็นแม่บ้านส่วนใหญ่ และในปัจจุบันการจัดดอกไม้ในพิธี งานต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น งานแต่ง งานสังสรรค์ งานศพ ฯลฯ ก าลังเป็นที่นิยมและพบมากในสังคมทั่วไป เพราะจะมีงาน พิธีต่าง ๆ 
อยู่ตลอดทั้งปี จึงเป็นที่น่าสนใจส าหรับน ามาอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนที่สนใจมีรายได้ และมีอาชีพเสริม
มากขึ้น แล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้หากมีผู้ให้ความสนใจท าธุรกิจขยายใหญ่ขึ้น 

ดังนั้นเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือเป็นการสงเสริมใหประชาชนในต าบลป่าซางมีทางเลือกอีกทางเลือก
หนึ่งในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งช่วยเหลืองานในชุมชน ,หมู่บ้าน ต่อไป 

ทั้งนี้เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ในการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ  
2. เพื่อใหผู้เข้าร่วมการอบรมมีการสร้างงาน และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้ขยายใหญ่ขึ้น  
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ไปช่วยเหลือกิจการงานของชุมชน, หมู่บ้าน 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. เสนอโครงการ ฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

5. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร   
ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

8. งบประมำณ  
20,000.- บาท 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เขา้รับการอบรม มีความรู้และทักษะในการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ และตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีช่องทางการสร้างงาน และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.1 3.3 1. ชื่อโครงกำร : อบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซางส่วนใหญ่  พบว่ามีการประกอบอาชีพหลัก 2 อย่าง               

คือ 1. เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การท านา ท าสวน   
ท าไร่ การท าไร่นาส่วนผสม 2. หัตถกรรม การท าหัตถกรรมทอผ้าและตัดเย็บผ้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากจะ
ท าในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือขายส่ง สินค้า OTOP ที่ท ายอดจ าหน่ายสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูป 
และของใช้ตกแต่งบ้าน ถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจากในรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นส่วนมาก หากเรามุ่งเน้นในการอบรมเรื่องการเกษตรกรรม 
เพ่ือสร้างประโยชน์จากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้มีคุณค่าและสามารถพัฒนาศักยภาพไปในด้านต่าง ๆ    
ให้มีความทันสมัยเข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน ซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรม เช่น การพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าทีปลอดภัยได้มาตรฐาน 
การน าเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน การพัฒนาตลาดเครือข่ายการผลิต ระบบสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผล ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตรมีความต้องการสินค้าทีผลิตตาม
ระบบมาตรฐาน มีการรับรองความปลอดภัยของระบบการผลิต (GAP: Good Agricultural Practice) ดังนั้น 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้เข้าถึงตลาดปัจจุบันได้ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการประกอบอาชีพ เป็นแนวทางใน
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล พัฒนาด้านคุณค่าของสินค้าในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดท า
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ขึ้น เพ่ือให้มีการเสริมสร้างความรู้
ทางด้านการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกวิธีและสามารถน ามาปรับใช้ได้จริงให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

ทั้งนี้เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
      (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานการจัดการ คุณภาพและได้รับรอง

แหล่งผลิตพืช (GAP) 
2. เพื่อสร้างาน สร้างรายได้ให้กับคนเอง ครอบครัว เพียงพอต่อการใช่จ่าย และเหลือเก็บเป็นเงินออ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรทีมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานตามความต้องการของ

ผู้บริโภคและตลาด 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมพัฒนา

ชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. เสนอโครงการ ฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

5. กลุ่มเป้ำหมำย  
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จ านวน 50 คน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร   
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าซาง  

8. งบประมำณ  
25,000.- บาท 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานการจัดการ คุณภาพและได้รับรอง

แหล่งผลิตพืช (GAP) 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนเอง ครอบครัว เพียงพอต่อการใช่จ่าย 

และเหลือเก็บเป็นเงินออม 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรทีมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดต่อไป 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.1 3.4 1. ช่ือโครงกำร : อบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เป็นโครงการที่จะเพ่ิมศักยภาพให้แก่ประชาชน มีความสามารถ       

และมีทักษะอาชีพเพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญของการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถน าความรู้และทักษะไป
ปรับใช้ในการท างานในชุมชน, หมู่บ้าน เพ่ือสร้างเป็นอาชีพของตนเองได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมาตรฐานและสามารถท าได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในด้าน
ของการตลาด การประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ในภาวะค่าครองชีพในปจจุบันนี้การประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวอาจมีรายได้ไม่เพียงพอ                     
ตอรายจ่าย ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเครียดเนื่องจากมีภาระหนี้สินที่จะ  
ตองจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน อีกทั้งยังไม่มีอาชีพเสริมที่จะมารองรับเพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอีก
ด้วย ดังนั้นเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสาน
กระเป๋าด้วยเส้นพลาสติกนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งใน
การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ทั้งนีเ้ทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
      (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
2. เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
4. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. เสนอโครงการฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

5. กลุ่มเป้ำหมำย  
สตรีและผู้ที่สนใจ จ านวน 25 คน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง  
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

8. งบประมำณ  
23,000.- บาท 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ สามารถน าไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.1 3.5 1. ชื่อโครงกำร : อบรมส่งเสริมอาชีพจักรสาน 

2. หลักกำรและเหตุผล  
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เป็นโครงการที่จะเพ่ิมศักยภาพให้แก่ประชาชน มีความสามารถ               

และมีทักษะอาชีพเพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญของการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถน าความรู้และทักษะไป
ปรับใช้ในการท างานในชุมชน,หมู่บ้าน เพ่ือสร้างเป็นอาชีพของตนเองได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมาตรฐานและสามารถท าได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในด้าน
ของการตลาด การประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ในภาวะค่าครองชีพในปจจุบันนี้การประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวอาจมีรายได้ไม่เพียงพอ                     
ตอรายจ่าย ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ส่งผลให้เกิดความเครียดเนื่องจากมีภาระหนี้สินที่
จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน อีกทั้งยังไม่มีอาชีพเสริมที่จะมารองรับเพ่ือเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
อีกด้วย ดังนั้นเทศบาลต าบลป่าซาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
สานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติกนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ทั้งนี้เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ ของเทศบาลดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
2. เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
4. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. เสนอโครงการฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพ่ือให้การอบรม 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

5. กลุ่มเป้ำหมำย  
 สตรีและผู้ที่สนใจ จ านวน 20 คน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
พ.ศ.2561-2564 

7. สถำนที่ด ำเนินกร 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

8. งบประมำณ  
20,000.- บาท 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. มีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม 
2. สามารถสร้างงาน และสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตาม“พระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึ งฉบับที่  13 พ.ศ. 2552” มาตรา 50 (๓)           

เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต คือ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง การ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 
๑๖ (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

ปัจจุบัน เทศบาลต าบลป่าซางได้มีภารกิจในการจัดเก็บขยะจากครัวเรือนและชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่   
10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  แต่เนื่องจากขยะในชุมชนมีปริมาณมาก ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ ง
จึงท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ซึ่งถือว่าปัญหาขยะเหล่านี้เป็นปัญหาเร่งด่วน เพราะหากไม่เร่งแก้ไข 
ด้วยวิธีการรณรงค์ ลดและคัดแยกขยะโดยเร็ว ก็จะต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนโดยตรงและในระยะยาว  ซึ่งหากปลูกฝังให้ชุมชน และนักเรียน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าซางนั้น 
เริ่มท าการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางก็จะช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากการคัดแยกองค์ประกอบขยะ 
ของเทศบาลต าบลป่าซาง ในปี 2558  พบว่า ขยะส่วนใหญ่ในพื้นที่ จะเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถน าไปแปรรูป
เป็นปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพได้แล้ว ยังมีขยะอีกส่วนหนึ่งที่มีจ านวนมาก คือ ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่
สามารถน าไปขายได้  เช่น แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ โดยขยะเหล่านี้  หลายชนิดยังสามารถที่
จะน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ด้วยการส่งขายให้กับร้านขายของเก่า หรือ น าไปประดิษฐ์เป็นของใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ อีกหลายรูปแบบ  เช่น การน าขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ หรือกระถาง
ดอกไม้ ,การน ากระป๋องเบียร์ที่ผ่านการใช้แล้ว มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าสาน ,การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากการ
กระดาษท่ีใช้แล้วเป็นต้น     

จากความส าคัญดังกล่าว เทศบาลต าบลป่าซาง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือท าการอบรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมุ่งสร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ และน าขยะรีไซเคิลมา
แปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ด าเนินการโครงการฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4 /ว 1760        
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ได้สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศโดยได้ขอความ
ร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยด้วยการรณรงค์การคัดแยกขยะ,จัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ,จัดระบบการเก็บขนขยะประเภทต่าง ๆ                            
ตามความเหมาะสม,จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ,ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะ และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 84 ข้อ 2 และ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

3. วัตถุประสงค์  

   1. เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรม และการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเรื่อง การคัดแยก
และลดปริมาณขยะ ให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ  

 2. เพื่อน าขยะรีไซเคิล มาแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

4. เป้ำหมำย 
ประชาชน และ นักเรียน ในโรงเรียนเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการตามโครงการฯ 
3. ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการเงินและพัสดุ ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดกิจกรรมการอบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ  
5. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการคัดแยกขยะ 
2. ประชาชนสามารถน าขยะ และวัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. ระยะเวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร     
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564                   

8. งบประมำณ  
30,000.- บาท 

9. หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยท่ีร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ  
ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง โรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุ กศน.อ าเภอป่าซาง  

10. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 

11. เกณฑ์กำรประเมินผล 
จากแบบทดสอบความรู้ ก่อน - หลังการฝึกอบรม โดยร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความ

ระดับคะแนนเพิ่มขึ้นทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบ ก่อน - หลัง การฝึกอบรม 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.2 2) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตาม “พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552” มาตรา 50 (3)                

เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต คือ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 
16 (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ซึ่งโครงการฯดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 84 ข้อ 3 

ในประเทศไทยปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องการการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม เนื่องจากปริมาณขยะที่นับวันจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งที่พักอาศัย 
สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งขยะเหล่านี้มีทั้งขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย และย่อยสลายได้ยาก ขยะอันตราย ขยะติด
เชื้อ ขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะบางส่วนนั้นสามารถที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ ขยะแต่ละประเภท ต้องมีการ
บริหารจัดการที่ถูกต้อง และเหมาะสม โดยองค์ประกอบขยะนั้นประมาณครึ่งหนึ่งเป็นขยะอินทรีย์ อันได้แก่ 
พวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น ขยะเหล่านี้จะเน่าเสียได้ง่าย เพราะมีจุลินทรี ย์ต่าง ๆที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวการย่อยสลายสารอินทรีย์ ทั้งยังมีน้ าและความชื้นของขยะสูง เป็นตัวช่วยเร่งในการย่อย
สลายที่ดี และจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตามธรรมชาตินี้เอง จึงเป็นสิ่งที่น ามาสู่การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนที่เหมาะสม เช่น การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น [กรมควบคุมมลพิษ, 2558]]  
 ปัจจุบันขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลป่าซาง จัดเก็บได้จากบ้านเรือนประชาชน ตลาด สถานที่สาธารณะ
และสถานที่ราชการ จ านวนวันละประมาณ 6-7 ตัน จะถูกน าไปก าจัดยังสถานที่ ก าจัดขยะ ของเทศบาลต าบลป่าซาง        
ณ บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4  ต าบลป่าซาง เมื่อได้รับการคัดแยกองค์ประกอบของขยะแล้ว พบว่าในกองขยะ
นั้นกว่าร้อยละ 60 เป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถน ามาย่อยสลายและใช้ประโยชน์ได้ และจากท่ีได้มี
การด าเนินการจัดตั้งโรงปุ๋ยหมักที่ผ่านมานั้น ท าให้เทศบาลต าบลป่าซาง มีสถานที่ที่ จะรองรับการจัดการขยะ
อินทรีย์  โดยผ่านกระบวนการคัดแยกขยะอินทรีย์ จึงส่งผลให้ขยะอินทรีย์ที่ประชาชนทิ้งลงในถังขยะนั้น         
ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  มีการจัดเก็บที่เป็นระบบไม่เป็นขยะตกค้างอยู่ตามบ้านเรือน สถานที่สาธารณะ         
ข้างถนน ริมตลิ่งแม่น้ าที่ท าให้เสียทัศนียภาพและก่อให้เกิดมลพิษ และ ส าหรับขยะประเภท เศษผัก ผลไม้  
ตามท้องตลาด ร้านค้าและ ในงานบุญที่เหลือ ใช้แล้วประชาชนน ามาทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปนั้น สามารถน ามา
แปรรูปโดยผ่านกระบวนการหมักเป็นปุ๋ยหมักส าหรับใส่บ ารุงต้นไม้ และ ท าเป็นน้ าหมักชีวภาพได้ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการก าจัดกลิ่นในห้องน้ าสาธารณะ ล้างช าระสิ่งสกปรกคราบไขมันลดกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ได้ 
 ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาขยะโดยการน ามาท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพดังกล่าวนั้น ได้สอดคล้อง ตาม
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เห็นชอบ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4 /ว1760 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ได้สรุปผลการ
มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เตรียมความพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยการรณรงค์การคัดแยกขยะ ,                
จัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ ,จัดระบบการเก็บขนขยะประเภทต่าง ๆตามความเหมาะสม ,จัดเตรียมภาชนะ
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รองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ,ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ และด าเนินการตามอ านาจ
หน้ าที่ ตามกฎหมายบัญญั ติ ไว้  และตามหนั งสือที่ ว่ าการอ าเภอป่ าซาง ที่  ลพ  0023.10 /ว 313                       
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ทางจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดแนวทางให้เทศบาล และอบต. ด าเนินการโครงการคัด
แยกขยะในพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วย  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้เล็งความส าคัญของการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น โดยจะท าการคัดแยกขยะอินทรีย์ จากครัวเรือน ร้านค้า ตลาด และในงานบุญ รวมทั้ง
แหล่งก าเนิดขยะแห่งอ่ืน ๆ เพ่ือลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลต าบลป่าซางดังกล่าว อันจะเป็นการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม ของ
ประชาชนได้ซึ่งโครงการฯดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบล ป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) 
หน้าที่ 84 ข้อ 3  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล โดยการน าเศษกิ่งไม้ ใบไม้ที่เหลือใช้ มาแปรรูปโดยการท าปุ๋ย

หมักชีวภาพ 
 2. เพ่ือสามารถน าขยะประเภท เศษผัก ผลไม้ ตามท้องตลาด ร้านค้าที่เหลือใช้แล้ ว และในงานบุญ           
ที่ประชาชนน ามาทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป น ามาแปรรูป โดยผ่านกระบวนการหมัก ท าเป็นน้ าหมักชีวภาพได้ ซึ่ง
จะสามารถน าไปใช้ในการก าจัดกลิ่นในห้องน้ าสาธารณะ ล้างช าระสิ่งสกปรกคราบไขมัน และลดกลิ่นเหม็นอัน
ไม่พึงประสงค์ได ้

3. เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน  
4. เพื่อลดการเผาขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 1. เศษก่ิงไม้ ใบไม้ที่เหลือใช้ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
  2. เศษผัก ผลไม้ ตามท้องตลาด ร้านค้า และงานบุญที่เหลือใช้แล้ว ถูกน ามาทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. เขียนโครงการ และน าเสนอโครงการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
 2. ด าเนินการตามขั้นตอนโครงการ และตามขั้นตอนระเบียบการเงินและพัสดุ 
 3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเชิญชวนให้เข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
 4. ด าเนินการตามโครงการฯภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 5. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์  เทศบาลต าบลป่าซาง  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณ 
 20,000.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. เกณฑ์กำรประเมินผล 
 จากปริมาณขยะอินทรีย์ที่ถูกทิ้งจากชุมชน /ร้านค้า/ตลาด/ ร้านค้าในโรงเรียน ได้น ามาแปรรูปเป็นปุ๋ย
หมัก น้ าหมักชีวภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ขยะอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถูกน ามาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก และ น้ าหมักชีวภาพ และน าใช้ประโยชน์ได้ 
 2. จ านวนขยะที่ต้องน าไปก าจัดมีปริมาณลดลง 
 3. สภาพแวดล้อมในชุมชน สะอาด ภูมิทัศน์มีความสวยงาม 
 4. ประชาชนในชุมชนไม่มีการเผาและท าลายขยะอินทรีย์ 
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1.2 3) 1 .ชื่อโครงกำร : โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง ที่ท างานน่าอยู่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ตาม“พระราชบัญญั ติ เทศบาล พ .ศ.2496 แก้ ไขเพ่ิมเติม จนถึ งฉบับที่  13 พ.ศ . 2552”                          
เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลต าบล มาตรา 50 (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้ง การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และ“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๖ (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติ  ซึ่งหากประเทศชาติใดประชาชนมีสุขภาพดี 
จึงมีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเจริญมั่นคง          
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และเทคโนโลยี การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จะช่วยลดอัตราการ
ป่วยลงได้ เนื่องจากพบว่า ในปัจจุบันเขตเทศบาลต าบลป่าซาง พบอัตราการป่วยของประชาชนประกอบด้วย
การเจ็บป่วยด้วย โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ซึ่ง การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่ส าคัญ และเป็นปัญหาในพ้ืนที่
ต าบล ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ วัณโรค เป็นต้น ส่วนโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังซึ่งมาจากผลของการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ อุบัติภัย เป็นต้น 

ส าหรับโรคติดต่อนั้น มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค/พาหนะน าโรค 
และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค      
คือ บุคคล ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อโรคและพาหนะน าโรคต้องไม่มี หรือมีจ านวนน้อย แต่สิ่งที่ส าคัญ 
คือ สิ่งแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคล บ้าน สถานที่ท างาน                  
ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และการปรับปรุง หรือรักษาสภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเอ้ือต่อการด ารงชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชน ท าได้
ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจ าวันในแต่ละ หลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้าน ชุมชนหรือสถานที่ท างาน มีการปรับปรุงรักษา
ความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานมีการคัดแยกขยะ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง       
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกคน ทุกหลังคาเรือน ทุกภาคส่วน จึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน  
 เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้จัดท าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม หน้าบ้านน่ามอง ที่ท างานน่าอยู่ขึ้นเพ่ือ
กระตุ้นให้ ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด และร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน         
มีการคัดแยกและจัดการขยะ ในที่พักอาศัย รวมทั้งสถานที่ท างานของตนเอง ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ          
โดยให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน/ชุมชน มีความสะอาดแล้ว โรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนก็
จะลดลงได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่ดี
ต่อไปได ้

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ด าเนินการโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง 
(พ.ศ.2560-2561) หน้า 84 ข้อ 4 
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3. วัตถุประสงค์  
  1.เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกิจกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน /หมู่บ้าน และสถานที่
ท างาน ให้น่าอยู่ ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

4. เป้ำหมำย 
  1. หมู่บ้านน าร่องในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง (คัดเลือก 1 หมู่บ้าน 1 ต าบล) 
  2. ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  
  3. สถานประกอบการ (คัดเลือกต าบลละ 2 สถานประกอบการ) 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการตามโครงการฯ 
3. ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบการเงินและพัสดุ ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดตั้งคณะกรรมการท างาน และจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านน าร่องในเขตเทศบาลต าบลป่า

ซาง และคัดเลือกสถานประกอบการ (คัดเลือกต าบลละ 2 สถานประกอบการ) 
5. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ พบปะชุมชน/สถานประกอบการ 
6. ด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการของคนในชุมชน                                          
7. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

6. ระยะเวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร    
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

7. งบประมำณ       
15,000.- บาท  

8. หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยท่ีร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าซาง - ปากบ่อง ชมรม อสม.ต าบลป่าซาง –ปากบ่อง 
ผู้น าชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง โรงพยาบาลป่าซาง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. เกณฑ์กำรประเมินผล 
1. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในหมู่บ้านน าร่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินการการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 80 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ / ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละ 7๐ ของครัวเรือนหมู่บ้านน าร่อง /สถานประกอบการ / ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง มี

การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
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11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ประชาชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน /หมู่บ้าน / สถานประกอบการและสถานที่ท างาน

ให้น่าอยู่ ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2. ประชาชนในหมู่บ้านน าร่อง และสถานประกอบการ มีความร่วมมือในการช่วยกันคัดแยกขยะ       

ลดการเผา ลดการสร้างมลภาวะในชุมชน 
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1.2 4) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตาม“พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552” มาตรา 50 (๓)     

เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต คือ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง    
การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การบริหารส่วนต าบล        
มีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ตามมาตรา ๑๖ (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

ซึ่งจากการส ารวจปริมาณขยะในประเทศไทย ปี 2558 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีปริมาณขยะ
ทั้งหมด 29,805,390.87 ตัน มีปริมาณขยะสะสมที่ถูกน าไปก าจัด 15,656,885.10 ตัน ขยะถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 45,451.23 ตัน ซึ่งพบว่ามีการก าจัดขยะให้ถูกต้องเพียง 8 ,133,664.95 ตัน [กรมควบคุม
มลพิษ,2559] ซึ่งขยะที่ทิ้งกันโดยทั่วไปนั้น แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.) ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร
และพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้ ซึ่งจากปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมดจะมีประมาณ 46% 2.) ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด มีอยู่ประมาณ 42% 3.) ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อย
สลายยาก และไม่คุ้มค่าในการน าไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุง/ซองขนม ถุงพลาสติก   

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดประมาณ 9 % 4.) ขยะพิษหรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวม แล้วน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธี  เช่น  กระป๋องยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์มีประมาณ 3 %ของขยะทั้งหมด ซึ่งวิธีที่จะท าให้
ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ก็คือการลดปริมาณขยะ ท าให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง โดยการ
น าสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีก หรือ ลดปริมาณการใช้ และให้เหลือสิ่งที่จะท้ิงเป็นขยะจริง ๆ และไม่
จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีก [กรมควบคุมมลพิษ,2559]  

ปัจจุบัน เทศบาลต าบลป่าซาง ได้มีภารกิจในการจัดเก็บขยะจากครัวเรือนและชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่   
10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  มีระยะเวลาการจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 
01.00 - 07.00น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและท าการจัดเก็บ จ านวน
ประมาณ 6 - 7 ตันต่อวัน  โดยรถบรรทุกขยะ จ านวน 3 คัน จะน าขยะไปทิ้งบริเวณบ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบล
ป่าซาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน แต่เนื่องจากขยะในชุมชน 
มีปริมาณมาก ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จึงท าให้บ่อขยะเต็มอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหา
เร่งด่วน เพราะหากไม่เร่งแก้ไข โดยการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะโดยเร็ว ก็จะต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการด าเนินชีวิตของประชาชนโดยตรงและในระยะยาว ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาบ่อฝังกลบ
ขยะเต็มอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจาก ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือ ในเรื่องของการคัดแยกขยะมูล
ฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลป่าซาง ขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากขาดความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาค
ส่วนแล้ว ในระยะยาวแล้วสถานที่ฝังกลบขยะอาจมีพ้ืนที่รองรับไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นับวันจะ
เพ่ิมข้ึน และเทศบาลต าบลป่าซาง อาจมีผลกระทบจากปัญหาขยะล้นเมืองได ้

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพ่ือจัดกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างแกนน าชุมชนกลุ่มคัดแยกขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คัดแยกขยะ ลดการเผา การสร้างมลภาวะ เพ่ือให้
เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี   โดยซึ่งโครงการฯดังกล่าว อยู่ใน
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แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 86 ข้อ 1 และ ทั้งนี้การด าเนินโครงการฯ 
ยังได้สอดคล้องตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4 /ว 1760 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557      
ได้สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะ มูลฝอยของประเทศ โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยการ
รณรงค์การคัดแยกขยะ ,จัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ ,จัดระบบ การเก็บขนขยะประเภทต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ,จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ,ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
และ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
2. เพื่อสร้างกลุ่มคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท าการคัดแยกขยะครัวเรือน การลดการเผาขยะ 
4. เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือในการช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการเผา การสร้างมลภาวะ 

เพ่ือให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

4. เป้ำหมำย 
ประชาชน ครู/นักเรียน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ทั้ง 10 หมู่บ้าน  

5. วิธีด ำเนินกำร 
1. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการตามโครงการฯ 
3. ด าเนินการตามข้ันตอนและระเบียบการเงินและพัสดุ ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดกิจกรรมการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจพบปะชุมชน/โรงเรียนในพ้ืนที่ให้ครบทุก

หมู่บ้าน 
5. สร้างกลุ่มคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 
6. จัดกิจกรรมการลด-คัดแยกขยะให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 
7. ด าเนินการฝังกลบขยะ ณ บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลป่าซาง ส าหรับขยะที่เหลือใช้ ส าหรับ

กระบวนการคัดแยกในชุมชนแล้ว              
7. ด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการของคนในชุมชน         
8. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

6. งบประมำณ    
30,000.- บาท 

7. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 
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8. เกณฑ์กำรประเมินผล 
1. จากปริมาณขยะชุมชนน าร่องลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 20 (ในปีที่ 1) 
2. ร้อยละ 7๐ ของครัวเรือนหมู่บ้านน าร่องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย  

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ประชาชนความรู้และเกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
2. มีการจัดตั้งกลุ่มคัดแยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกิจกรมการคัดแยกและลดปริมาณขยะ  
3. ประชาชนมีความร่วมมือในการช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการเผา ลดการสร้างมลภาวะในชุมชน ลด

การท าลายทรัพยากรดินในพ้ืนที่จากการก าจัดขยะ ด้วยวิธีการเผาและลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่ทรัพยากร
น้ าในพ้ืนที่จากน้ าชะขยะที่ไม่ได้ก าจัดอย่างเหมาะสม และสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่หมู่บ้านมีความสะอาดมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
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1.2 5) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการการแก้ไข
อย่างเหมาะสม เนื่องจากปริมาณขยะที่นับวันจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งที่พัก
อาศัย สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งขยะเหล่านี้ มีทั้งขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายและย่อยสลายได้ยาก ซึ่งอาจแยกได้
เป็น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะบางส่วนนั้น สามารถที่จะน ากลับ มาใช้ใหม่ได้ 
ทั้งนี้ขยะแต่ละประเภทต้องมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม  โดยในปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ        
ได้ส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย รวม 26.77 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 2 ล้านตัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดแบบถูกต้อง จ านวน 7.2 ล้านตัน 
(ร้อยละ 27) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด แบบไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน (ร้อยละ 26) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้
เก็บขน ท าให้ตกค้างในพ้ืนที่ 7.6 ล้านตัน (ร้อยละ 28) และปริมาณขยะมูลฝอย ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
5.1 ล้านตัน (ร้อยละ 19) [กรมควบคุมมลพิษ, 2557] ส าหรับข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดล าพูน     
ปี 2557 มีประมาณ 141,050.56 ตันต่อปี ซึ่งหากรวมปริมาณขยะมูลฝอย ทั้งประเทศไทยแล้ว พบว่ามี
ประมาณ 26,171,360.76 ตันต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะนั้นจะเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและทุกฝ่าย
ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา [กรมควบคุมมลพิษ, 2558] 
 เทศบาลต าบลป่าซาง ได้มีภารกิจในการจัดเก็บขยะในทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์  ไม่เว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ท าการจัดเก็บจากบ้านเรือน 
ของประชาชน ตลาด วัด สถานที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ จ านวนวันละประมาณ 6-7 ตัน โดยขยะจะ
ถูกน าไปก าจัด ณ.บ่อขยะของเทศบาลต าบลป่าซาง ตั้งอยู่ ณ.บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน โดยการจ้างเหมาภาคเอกชนท าการก าจัดขยะมูลฝอย “แบบใช้วิธีการฝังกลบ (Sanitary 
landfill)” คือ วิธีการเทกองขยะลงพ้ืนที่ด าเนินการ และใช้ดินกลบทับให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันขยะปลิว ช่วย
ป้องกันการทรุดตัวของกองขยะมูลฝอย และป้องกันกลิ่นรบกวน ซึ่งส่วนใหญ่แหล่งก าเนิดกลิ่นนั้นจะมาจาก
พ้ืนที่ที่ท าการฝังกลบขยะ, น้ าชะขยะ และก๊าซชีวภาพจากขยะ โดยด้านล่างของบ่อฝังกลบขยะนั้น จะใช้แผ่น
พลาสติก HDPE ปูรองเพ่ือป้องกันน้ าชะขยะปนเปื้อนลงไป สู่ชั้นใต้ดิน อันจะช่วยป้องกันการเกิดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ด าเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบภายใต้อ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบล ตาม“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2552” มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต (๓) รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและ ด าเนินการ ตา ม 
“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (๑๘) การก าจัดมูลฝอย                
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย และปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาสามปี เทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560 - 2562) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข โครงการที่ ๑ หน้า 96 

ทั้งนี้  การด าเนินโครงการฯ ยังได้สอดคล้องตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุม เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของ กระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพ้ืนที่ต่าง ๆทั่ว
ประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4 / ว 1760 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ได้สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ โดยได้ขอความ
ร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ด้วยการรณรงค์การคัดแยกขยะ, จัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ, จัดระบบการเก็บขนขยะประเภทต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม, จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ,ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะ และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง โดยวิธีการฝังกลบขยะ 
 2. เพื่อช่วยป้องกันขยะมูลฝอยปลิวกระจายออกไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงบ่อขยะ  
 3. ป้องกันการพังทะลาย และการทรุดตัวของกองขยะมูลฝอย  
 4. ป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน และป้องกันการแพร่กระจายของพาหะน าโรค 

4. เป้ำหมำย 
 ขยะมูลฝอยที่ท าการเก็บจากชุมชน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. เขียนโครงการ และน าเสนอโครงการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 
 2. ด าเนินการตามขั้นตอนโครงการ และตามขั้นตอนระเบียบการเงินและพัสดุ 
 3. ด าเนินการตามโครงการฯภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 4. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 บ่อขยะของเทศบาลต าบลป่าซาง ตั้งอยู่ ณ.บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

7. งบประมำณ   
 750,000.-บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลป่าซาง 

9. เกณฑ์กำรประเมินผล 
จากอัตราความครอบคลุมของปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เทศบาลฯ         

ท าการจัดเก็บได้ ถูกน ามาก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ (Sanitary landfill) ครอบคลุมร้อยละ 100  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลป่าซางที่เทศบาลฯ ท าการจัดเก็บได้ ร้อยละ 100 ถูกน ามา
ก าจัดแบบใช้วิธีการฝังกลบ (Sanitary landfill)  
 2. สภาพโดยรอบบ่อขยะ ไม่พบการทรุดตัวของกองขยะมูลฝอย และกลิ่นรบกวน 
 3. ประชาชนสามารถท าการเกษตร และอาศัยอยู่ใกล้เคียงโดยรอบบ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซางได้ โดยไม่
กระทบต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบและกระทบต่อการด าเนินชีวิต   
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1.2 6) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ฝึกอบรมเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. หลักกำรเหตุผล 
ส านักพระราชวังได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สวรรคต 

หลังจากส านักพระราชวังได้มีประกาศดังกล่าว สร้างความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ และ
รัฐบาลได้ประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา           
มีก าหนดเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก าหนด 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส าหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสม 

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงครองราชย์สมบัติ 70 ปี 
และสิริพระชนมพรรษา 89 ปี ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งพระองค์ได้ยึดหลักทศพิธราชธรรมนับจากวันนั้นถึงวันนี้  ท าให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของมวลมหาประชาชน อย่างพร้อมพรั่งเกียรติยศขจรขจาย
ไกล ทั้งภายใน ภายนอกประเทศ อย่างเป็นที่ยอมรับโดยดุษณีเป็น 70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่าง
แท้จริง พระองค์ทรงงานหนักเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทย และเพ่ือให้ประชาชนอยู่
ดีกินดี พ่ึงตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจของพระองค์นานับโครงการที่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน ชาวไทยทุกคนต่างส านักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
เพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6203        
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ แสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระ
บรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแจ้งเป็น
แนวทางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และองค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ใน
ฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ และพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเจิมถึง(ฉบับที่13) 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (8) บ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น ประกอบกับในช่วงเวลานี้เป็นการสมควรที่ 
เทศบาลต าบลป่าซาง จะได้จัดท าโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ฝึกอบรมเพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3. เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบ ารุงรักษา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

4. เพ่ือให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4. เป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
1. ประชาชนทั่วไปเป็นหลัก และมีข้าราชการ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความเหมาะสม รวม 45 คน 
2. ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษาดูงาน จ านวน 5 คน  

รวมจ านวน 50 คน 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ด าเนินการฝึกอบรมโดยใช้สถานที่ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. ส ารวจรายชื่อและข้ึนทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2. จัดท าโครงการฝึกอบรมฯ ตามแนวทางหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ

กระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
3. แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ประสานงานวิทยากร สถานที่ฝึกอบรม จัดเจรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

ประกอบการฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 
4. ด าเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทัศนศึกษาดูงานเรียนรู้
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โครงการหอจดหมายเหตุเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณ 
 30,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานธุรการ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของรพะราชกรณียกิจ เกิดความภาคภูมิใจที่เป็น

คนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. เกิดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สามารถน้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม 

 5. ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 6. ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมีความรักสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
ไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 

1.3 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลต าบลป่าซางตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลป่าซางมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษา อบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา ๑๖ ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด
การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบ 
2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า

ความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง

ภาษาท่ีสื่อถึง การต่อต้านการทุจริต 
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. เป้ำหมำย 
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
๑. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
๒.  เขียนโครงการ / เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
๓.  ประกาศเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
๔.  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเดินการในฝ่ายต่าง ๆ 
๕.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
๖.  ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

8. งบประมำณ 
จ านวน 20,000 บาท  

9. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและแสดงสินค้าเทศบาลต าบลป่าซาง (กองการศึกษา) เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น 

และการโกงทุกรูปแบบ 
๒. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญในทางภาษาท่ีสื่อถึง การต่อต้านการทุจริต 
๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

11. กำรประเมินโครงกำร 
ประเมินโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดท าโครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.2 2) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ ต้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลป่าซางมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (6)   
ให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒              
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา ๑๖ ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

เทศบาลต าบลป่าซาง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ         
มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง

ทุกรูปแบบ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้ำหมำย 
เด็กและเยาวชนภายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๑00 คน 

5. กิจกรรมในโครงกำร 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฐานการเรียนรู้ “โตไปไม่โกง” 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

7. วิธีกำรด ำเนินงำน 
๑. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต

เทศบาลต าบลป่าซาง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
๒.  เขียนโครงการ / เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  
3.  ส ารวจเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
๔.  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเดินการในฝ่ายต่าง ๆ 
๕.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
๖.  ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

9. งบประมำณ 
จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ปรากฏตามค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 

10. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ณ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและแสดงสินค้าเทศบาลต าบลป่าซาง (กองการศึกษา) 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๒. เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

12. กำรประเมินโครงกำร 
ประเมินโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดท าโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

1.3 3) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ชองทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

เทศบาลต าบลป่าซาง พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตชองชาติ จึงได้จัด
โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลป่าซางมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา ๑๖ 
ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ พ .ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้น 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าชองทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เป้ำหมำย 
เด็กและเยาวชนภายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๑00 คน 

5. กิจกรรมในโครงกำร 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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7. วิธีกำรด ำเนินงำน 
๑. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต

เทศบาลต าบลป่าซาง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
๒. เขียนโครงการ / เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  
๓. ส ารวจเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
๔. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเดินการในฝ่ายต่าง ๆ 
๕. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
๖. ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

9. งบประมำณ 
จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท   

10. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
ณ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและแสดงสินค้าเทศบาลต าบลป่าซาง (กองการศึกษา) และศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
๒. เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกัน สามารถใช้ชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 
๓. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

12. กำรประเมินโครงกำร 
ประเมินโครงการ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดท าโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 

 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 

2.1 1) 1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

2.2 1) 1. ชื่อโครงกำร : การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

2. หลักกำรเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา 
เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 
25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติ
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

มำตรำ 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วย
ตนเองก็ได ้

มำตรำ 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น
ค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส า เนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัด
ส าเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนด้วย 

มำตรำ 7 วรรคสำม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และ
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วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

มำตรำ 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
2. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
3. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
4. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
5. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
6. เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

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

บริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด  

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. ขอรับบัญชีผู้ใช้งานจากหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ส าหรับ อปท. รับรหัสผ่านทางกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น 
2. รวบรวมรายชื่อกระบวนงานที่มีการให้บริการ 
3. ตั้งเป้าหมาย (ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน) 
4. ก าหนดสิ่งที่ต้องด าเนินการ  
5. จัดท ามาตรฐาน (คู่มือ) เพ่ือให้บริการประชาชน 
6. เผยแพร่ มาตรฐาน (คู่มือ) เพ่ือให้บริการประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณ 
- 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการด าเนินงานตามคู่มือประชาชน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

2.2 2) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการ การประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน (ก.ท.จ.ล าพูน) ได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีก ารประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ โดย
ให้เทศบาลจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก าหนด เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เทศบาลต าบลป่าซางได้พิจารณาแล้วจึงแจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 5 งาน ดังนี้ 1.งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
2.งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 3.งานด้านการศึกษา 4.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม (5) งานด้านสาธารณสุข  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง  

4. เป้ำหมำย 
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซางครั้ง

นี้ เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูล วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บข้อมูลซึ่ง
มีทั้ง แบบปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตและข้อมูลทุติยภูมิและขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผล
เพ่ือให้เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ประชาชนผู้มาติดต่องานใน เทศบาลต าบลป่าซาง ในปีงบประมาณ 2560 นี้ 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
 ๒. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบส ารวจได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ท าหน้าที่ในการบริการ  
 ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความดีและค่าร้อย
ละในการอธิบายผลที่ได้รับ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลป่าซาง 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลของการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้บริการ
เทศบาลต าบลป่าซาง จะบ่งชี้ถึงความสามารถของหน่วยงานในการสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 2. ผลของการทราบข้อเท็จจริงของเหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจจะน าไปสู่แนวทางในการ
ปรับปรุง ระบบ กระบวนการ และพฤติกรรมของบุคคลผู้ให้บริการได้ตรงจุด เพื่อปรับปรุงเทศบาลต าบลป่าซาง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 3. ได้ รับทราบทัศนคติของประชาชนที่ มาติดต่อขอรับบริการว่าเป็น เชิ งบวกหรือเชิ งลบ                  
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

2.2 3) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การควบคุมการใช้จ่าย เป็นการก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินขององค์กรให้โปร่งใส คุ้มค่ากับการลงทุน 

เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายด้วยความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และความมีคุณภาพสมบูรณ์
ของข้อมูลสนเทศ การปฏิบัติตาม นโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ การป้องกันระวัง
รักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการด าเนินงาน หรือ แผนงานที่ก าหนดไว้ 

เทศบาลต าบลป่าซาง เห็นความส าคัญของการควบคุมการใช้จ่าย จึงต้องจัดกระบวนการควบคุมการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ใน
งบประมาณประจ าปี โดยแยกตามหมวด ประเภท แผนงาน งานและโครงการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการก ากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภท

ขององค์กร ทั้งคน เงิน เวลา ทรัพย์สิน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างประหยัด ได้ผลคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
ที่ผู้บริหารขององค์กรได้ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือให้งานด้านการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินไม่ว่าจะเป็น รายงานที่ใช้ภายใน หรือ
ภายนอกองค์กร มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพ่ือให้เป็นรายงานที่มี คุณภาพเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทาง การบริหาร 

3. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของเทศบาลให้เป็นไปตามเทศบัญญัติที่ได้วางไว้ 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย การปฏิบัติงาน หรือการด าเนินงาน

สอดคล้องหรือเป็นไปตามบทบัญญัติ หรือข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ โครงการ หรือ
แผนงาน มติคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใด ๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ
นโยบายที่มีอยู่  

5. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามนโยบายของเทศบาล 

4. เป้ำหมำย 
พนักงานการเงิน และพนักงานที่ท าหน้าที่ควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก 

5. ระยะเวลำ 
      4  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

6. วิธีด ำเนินกำร 
ก าหนดให้พนักงานการเงินและพนักงานที่ควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก จัดท าการควบคุม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

7. งบประมำณ 
     ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
     เทศบาลต าบลป่าซาง 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

9. ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      1. พนักงานการเงินและพนักงานที่ควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     2. พนักงานการเงินและพนักงานที่ควบคุมงบประมาณแต่ละกอง ส านัก สามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 4) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
หลักการที่ส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ในส่วนของข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ดังนั้น วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ           
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงได้บัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและลักษณะของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการมีหลายลักษณะแตกต่างกันตามสภาพและความส าคัญ โดยแบ่งได้ดังนี้             
1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 3. ข้อมูลข่าวสารอ่ืนของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้เมื่อ
ประชาชนมีค าขอ 4. เอกสารประวัติศาสตร์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9(8)
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี    
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546            
และควรมีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี รวมทั้งควรมีการ
เผยแพร่ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีการระบุข้อมูลอย่างน้อย
เกี่ยวกับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง และผู้ได้รับการคัดเลือก เพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบหรือสามารถ
เข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน/

กระบวนการให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ 
2. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องราว ข่าวสาร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ราชการ และสามารถเข้าตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

และมีการน าความคิดเห็นของประชาชน(ถ้ามี)มาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการเปิดเผยหรือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกข้ันตอน  

4. เป้ำหมำย  
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มารับบริการภายในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

3. จัดท าข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว และปัจจุบัน 

4. จัดท าวารสาร เอกสาร แผ่นพับหรือสื่ออ่ืน ๆ ผ่านช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์เทศบาล 
ปิดประกาศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ให้ประชาชนทราบทุก ๆ เดือนหรือทุกไตรมาส 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ ได้หลาย

ช่องทางและได้รับความสะดวกในการขอดูข้อมูล สืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

2. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงาน ได้เข้าใจและเห็นความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
4. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจ หน้ำที่ ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 
2.3 1) 1. ชื่อโครงกำร : ลดระยะเวลาและข้ันตอนการจัดเก็บภาษี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากท่ีสุด จะต้องจัดให้มีการบริการที่ดีและมีคุณภาพ  ดังที่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ และการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” การ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการประชาชน จึงจ าเป็น 
ต้องมีมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   เทศบาลต าบลป่าซาง
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี เพ่ือสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่
ตอบสนองตามความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้  อันน าไปสู่การบริหารอย่างมี
ส่วนร่วมกับประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือให้การบริการที่ดีกับประชาชน 
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อรับบริการ 
 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในระบวนการบริหารระหว่างประชาชนและเทศบาลต าบลป่าซาง เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนและสร้างความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของผู้มารับบริการทั้งหมด 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. ศึกษากระบวนการท างานและขั้นตอนการเสียภาษี ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถยืดหยุ่นได้มากน้อย
เพียงใด ใช้เวลาแต่ละขั้นตอนและเวลารวมในการให้บริการทั้งหมดเป็นเวลาเท่าไร มีใครร่วมปฏิบัติงานบ้าง
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2. ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนมาช าระภาษี โดยวางแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม ดั้งนี้ 
2.1. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของ

ประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
2.2. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้รับรู้ข้อเท็จจริงและสร้างแรงจูงใจ ยอมรับการเสียภาษีมากข้ึน 
๒.3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับช าระภาษี ต้อนรับผู้มาเสียภาษี ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  

เต็มใจให้ค าปรึกษาและบริการด้วยความเป็นกันเอง 
๓. แต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุงขั้นตอน และรายงานระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบและระยะในการด าเนินงาน 
๔. ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและถือปฏิบัติตาม 

 5. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 7. งบประมำณ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อรับบริการและก่อให้เกิด

ความเชื่อถือ ศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บุคลากรและองค์กร อันน าไปสู่การท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชนและเทศบาลต าบลป่าซางต่อไป 
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำรกำรประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.4 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
พระราชด าริชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ  

๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ  

๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. สถำนที ่
 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหมู่บ้าน 
 4. รับสมัครผู้เข้าประกวด จากการคัดรายชื่อ โดยผ่าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเสนอรายชื่อ 
 5. ด าเนินการจัดโครงการ 
 6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

8. งบประมำณ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีก าลังใจ และมีความภูมิใจในการ

เป็นแบบอย่างพ่อดีเด่น 
2. มีแบบอย่างท่ีดีทางด้านปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชน และประชาชนในชุมชน

ตระหนักถึงการปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน 

10. กำรประเมินโครงกำร 
 ประเมินโครงการตามแบบติดตามประเมินความพึงพอใจ โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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2.4 2) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการพ่อดีเด่น เทศบาลต าบลป่าซาง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พ่อ คือบุคคลที่เป็นผู้น าของครอบครัว ถือเป็นบุคคลที่ส าคัญ บุคคลหลักท่ีจะน าทางครอบครัวไปสู่การ
เติมเต็มความหมายของครอบครัว สร้างความสมบูรณ์ของครอบครัว เป็นผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว ดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว เป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหาของครอบครัว เป็น
สามีที่ดีของภรรยา เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เลี้ ยงดูลูกให้ได้รับ
การศึกษาและเป็นคนดีของสังคม                                                                                                                                                                  

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นวันที่ทุกคนจะได้แสดงความรัก ความกตัญญู
ต่อพระคุณของบิดา อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคคล ผู้เป็นพ่อ จึงได้จัดท า
โครงการพ่อดีเด่น เพ่ือคัดเลือกเชิดชู พ่อดีเด่น ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป 
ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ พ่อ ผู้ประกอบคุณงามความดี ในการสร้างบุคคลในครอบครัวให้เป็น

พลมืองดี 
2. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อ พ่อ ผู้อุทิศตนแก่ครอบครัวและชุมชน 
3. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. สถำนที ่
 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกพ่อดีเด่น 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหมู่บ้าน 
4. รับสมัครผู้เข้าประกวด จากการคัดรายชื่อ โดยผ่าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเสนอรายชื่อ 
5. ด าเนินการจัดโครงการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

8. งบประมำณ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น มีก าลังใจ และมีความภูมิใจในการเป็นแบบอย่างพ่อดีเด่น 
2. มีแบบอย่างท่ีดีทางด้านพ่อดีเด่น ให้แก่ชุมชน 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่เป็นพ่อ ปฏิบัติตนให้เป็นพ่อดีเด่นให้แก่ครอบครัวและชุมชน 

10. กำรประเมินโครงกำร 
ประเมินโครงการตามแบบติดตามประเมินความพึงพอใจ โครงการ พ่อดีเด่น ประจ าปี 

11. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

2.4 3) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการแม่ดีเด่น เทศบาลต าบลป่าซาง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการสร้างทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพให้กับสังคม และแม่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการอบรม สั่งสอนให้บุตร ธิดา มีคุณธรรม 
จริยธรรม เติบโตเป็นคนดี "แม่" จึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ "แม่" ที่ได้ท า
หน้าที่ของ "แม่" โดยสมบูรณ์ 

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ถือเป็นวันที่ทุกคนจะได้แสดงความรัก ความ
กตัญญูต่อพระคุณของมารดา อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลป่าซาง มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคคล ผู้เป็นแม่ จึงได้จัดท า
โครงการแม่ดีเด่น เพ่ือคัดเลือกเชิดชู แม่ดีเด่น ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป 
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ แม่ ผู้ประกอบคุณงามความดี ในการสร้างบุคคลในครอบครัวให้เป็นพลมืองดี 
2. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อ แม่ ผู้อุทิศตนแก่ครอบครัวและชุมชน 
3. เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. สถำนที ่
 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลป่าซาง  

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกแม่ดีเด่น 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหมู่บ้าน 
 4. รับสมัครผู้เข้าประกวด จากการคัดรายชื่อ โดยผ่าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเสนอรายชื่อ 
 5. ด าเนินการจัดโครงการ 
 6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น มีก าลังใจ และมีความภูมิใจในการเป็นแบบอย่างแม่ดีเด่น 

2. มีแบบอย่างท่ีดีทางด้านแม่ดีเด่น ให้แก่ชุมชน 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคคลที่เป็นแม่ ปฏิบัติตนให้เป็นแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวและชุมชน 

10. กำรประเมินโครงกำร 
ประเมินโครงการตามแบบติดตามประเมินความพึงพอใจ โครงการ แม่ดีเด่น ประจ าปี 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

2.4 4) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง           
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักกำรและเหตุผล    
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก

หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  

ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

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

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเว้น 

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

3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ ให้ เห็น โดยจุดเน้นส าคัญคือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ฯลฯ 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นควร
จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับ
การชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท า
นั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
ป่าซางได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

3. วัตถุประสงค์     
1. เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ และแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย        
1. คัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ในสังกัดเทศบาลต าบลป่าซางทุกคน 
2. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5. วิธีกำรด ำเนินกำร    

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภายในองค์กร 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง             

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  2560   
4. ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี  2560   

5. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
พ.ศ. 2561-2564 

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

8. งบประมำณ   
20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 2. พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
3. พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการเทศบาลพบประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองมีหน้าที่ใหบริการประชาชน ในด้าน  

ต่าง ๆ เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานทะเบียนราษฎร์ งานภาษี งานช่าง งานสาธารณสุขฯ งานให้ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมายและงานอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจาหนาที่เทศบาลฯ และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลป่าซาง และทราบถึงปญหาความตองการของประชาชนในเขต ใหสามารถน ามาแก้ไขปญหานั้น ๆ  
ได้ตรงกับความตองการของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง จังหวัดล าพูน 

เทศบาลต าบลป่าซาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล ดังนี้ 

“พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2542” มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552” มาตรา 50 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล วรรคท้าย “การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

รวมไปถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ที่ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้
เป็นไป ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 7 ประการ ได้แก่ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ     
เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อภารกิจดังกล่าว โดยให้ประชาชน                  

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เทศบาลต าบลป่าซาง สามารถด าเนินการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และตรงเป้าหมาย ให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมแก้ไขปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ตามความเหมาะสม สร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
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ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐             
ขึ้นเพ่ือออกปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการจัดเก็บภาษี บริการ
ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ – ผู้พิการ การให้ความรู้เรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลป่าซาง โครงการสาธารณสุข
เคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการช าระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการตรวจวัดสายตา การให้บริการ
ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การแนะน าการฝึกอาชีพ และบริการท าผมชาย - หญิง เป็นต้น 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานของเทศบาลฯ ในปีที่ผ่านมา ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๒. เพ่ือรับทราบปัญหา ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าแกไขปญหาด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ 
๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยน าบริการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ 

บริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง 

๔. เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน  ๗๗๐  คน 
- จัดให้มีหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ ตามสถานที่ศูนย์กลางในแหล่งชุมชนของเทศบาลฯ จ านวน  ๑๑ ครั้ง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ศูนย์กลางหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

จ านวน ๑1 แห่ง ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0 – 12.00 น. ตามตารางก าหนดการแนบท้ายโครงการ 

6. วิธีด ำเนินงำน 
๑. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
๒. แต่งตั้ง/ประชุม คณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ด าเนินการตามขั้นตอน  ประสานงาน กอง/ฝ่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ

เทศบาลพบประชาชน เพ่ือร่วมใหบริการแกประชาชน 
๔. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึง เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ 
๕. ออกด าเนินการตามโครงการฯ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยกิจกรรมจาก

หน่วยงานร่วมดังนี้  
5.1 ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน บริการช าระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์   
5.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ แนะน าการฝึกอาชีพ  
5.3 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง บริการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
5.4 ร้านเพาเวอร์มาร์ท สาขาป่าซาง บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ 
5.๕ โรงเรียนเสริมสวยดารณี บริการท าผม ชาย/หญิง 
5.๖ ร้านป่าซางการแว่น บริการตรวจวัดสายตา  

๖. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
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๘. งบประมำณ 
๕๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ ของปีที่ผ่านมาและเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๒. ได้รับทราบปญหาความตองการของประชาชน และสามารถให้ค าแนะน า แกไขปัญหาให้ ประชาชนได้ 
๓. ประชาชนได้รับบริการดานต่าง ๆ จากหน่วยเคลื่อนที่ฯ จ านวน ๑๑ ครั้ง 
๔. ประชาชนรับทราบการด าเนินงานของเทศบาลฯ และสามารถให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหา ให้

ประชาชนได ้ร้อยละ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

3.1 2) 1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ หน่วยงานจึงควรมีช่องทางสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว โดย
ช่องทางสื่อสารที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยหรือ เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) ระบบ Call center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ 
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ที่หลากหลาย อาทิ เช่น ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ฯลฯ ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน ส่งผลให้มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ง่าย โดยควร
เป็นช่องทางและสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงาน จึงเห็นความส าคัญใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนรับรู้ และเป็นช่องทางที่
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มารับบริการภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดสถานที่ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้

โดยสะดวก และตั้งอยู่ในบริเวณที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ง่าย พร้อมทั้งมีกล่องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

2. จัดท าข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ ไว้ให้บริการ ณ สถานที่ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน
และสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว และปัจจุบัน 

3. จัดท าวารสาร เอกสาร แผ่นพับหรือสื่ออ่ืน ๆ ผ่านช่องทางหลายๆช่องทาง เช่น เว็บไซต์เทศบาล 
ปิดประกาศ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเงิน การคลัง การพัสดุ ให้ประชาชนทราบและเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว  

4. จัดบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดให้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง ภายในหน่วยงาน 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ ได้หลายช่องทางและ

ไดร้ับความสะดวกในการขอดูข้อมูล สืบค้นข้อมูล  
2.เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงาน ได้เข้าใจและเห็นความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3.สามารถตรวจสอบช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กล่องรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องราวร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค เรื่องราวการทุจริต รวมถึงการน าความคิดเห็นที่ได้
จากการรับฟังมาปรับปรุงการด าเนินการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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3.1 3) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลป่าซาง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของทุกหน่วยงาน ไว้ให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ประกาศ        
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ 

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 ได้สะดวกตามสมควร 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสารได้ตามข้อ 1 ได้เอง 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1 ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้โดยสะดวก 
 กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ           
ณ สถานที่แห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 

ข้อ 4 การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารด้วย 
 เทศบาลต าบลป่าซางได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งทั้งนี้เทศบาลฯ ได้
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลต าบลป่าซางไว้แล้ว ณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ให้บริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล และให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของหน่วยงานภาครัฐ อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
2. เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอันจะเป็น การส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงง่าย และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

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

3. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องเปิดเผย ไม่ต้อง
เปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย เพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ โดยจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศ ชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน 

4. เพ่ือคุ้มครองการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 

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

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

3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
4. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

เทศบาลต าบลป่าซาง 
5. จัดท าทะเบียนคุมพร้อมรายงานผลการให้บริการให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ 1 ครั้ง/เดือน 
6. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง เพื่อติดตามผลและปรับปรุง

การด าเนินงาน 2 ครั้ง/ป ี
7.ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ปี 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 - กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลป่าซาง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลป่าซาง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 2. ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงได้
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
และการตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 3. เทศบาลต าบลป่าซาง สามารถปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ.2540 ที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผย ไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผยได้อย่างถูกต้อง 
 4. เพ่ือคุ้มครองการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
 5. มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ 
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3.2 กำรรับฟงัควำมคิดเห็นกำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 

3.2 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. หลักกำรและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)           
พ.ศ 2559 (เอกสารแนบท้าย 2) ก าหนด "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี" หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์           
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการ พัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง เป็นแผนก้าวหน้า และให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลป่าซาง มีแผนพัฒนาสี่ปีที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61–๒๕64)                
ของเทศบาลต าบลป่าซาง ขึ้น เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต าบลป่าซาง และต าบลปากบ่อง 
๒. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพ่ือจะได้น าข้อมูลหรือ

ปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม  
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ของเทศบาลต าบลป่าซาง ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยมี

แผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  
5. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ

เทศบาลต าบลป่าซางที่มีอยู่อย่างจ ากัด และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  

๔. เป้ำหมำย 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตาม

สัดส่วนประชาคมระดับต าบล จ านวน  260 คน      
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5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
๑. จัดท าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ  
๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคม  
๓. แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม  
๔. จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน  
๕. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
๖. คณะกรรมการสนับสนุน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
๘. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปี 2561 - 2564 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน    

๘. งบประมำณ   
 จ านวน 40,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
๒. มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง  
๔. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการแก้ไข 

ความเดือดร้อนต่างๆ  
๕. มีแผนพัฒนาสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่

เดอืดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น  
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง(เอกสารแนบท้าย 1)และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 
(เอกสารแนบท้าย 2) ก าหนด "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี"  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล    แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ   
พัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแปนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    เพ่ือให้เทศบาลต าบลป่าซาง มีแผนพัฒนาสี่ปีที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการเพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาส้องถิ่นสี่ปี กับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

     ๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนา / งบประมาณ / ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ ในช่วงสี่ปีที่มี
ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
5. เพ่ือเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 

๔. เป้ำหมำย 
 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 10 หมู่บ้าน 
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5. วิธีกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนด ำเนินกำร ระยะเวลำปฏิบัติงำน 
๕.1 การเตรียมการจัดท าแผนและรวบรวมข้อมูล - เดือนตุลาคม   

- เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม   
๕.2 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- เดือนตุลาคม   
- เดือนสิงหาคม – กันยายน   

๕.3 สรุปข้อมูลเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
      (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 

- เดือนตุลาคม   
- เดือนสิงหาคม – กันยายน   

๕.4 เสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผน 
      พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) 

- เดือนตุลาคม   
- เดือนตุลาคม   

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปี 2561-2564 

๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน    
๘. งบประมำณ   
 50,000.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาส้องถิ่นสี่ปี กับแผนพัฒนาจังหวัด 

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

๓. มีการจัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุ ในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
 5. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 

4.1 1) 1. ชื่อโครงกำร : การพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่ างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่ยังอยู่คู่กับ
สังคมไทยมาช้านาน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประกอบกับความ
ล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมาเป็นเวลานานและยัง
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
 ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ
การทุจริตที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง           
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักตลอดจนให้ความส าคัญกับปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  เทศบาลต าบลป่าซาง จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในองค์กร เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. ข้าราชการการเมือง 

2. ข้าราชการประจ า พนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในองค์กร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบระบบควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาตรวจสอบโครงการ กิจกรรมที่อาจมี

ปัญหาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการทุจริต และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4. มีการวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมเป็นประจ าทุกปี 
5. รายงานผู้บริหารท้องถิ่นและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ทราบตามระเบียบ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปี 2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      กองคลัง  เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง 
 2. ท าให้สามารถป้องกันการทุจริตภายในองค์กรได้ 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร ตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

4.2 1) 1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลป่าซาง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลป่าซางทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล

ต าบลป่าซาง 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เทศบาลต าบลป่าซาง ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลป่าซาง มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีตัวแทนประชาชนภายใน

เขตเทศบาล ร่วมตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกระบาวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ขึ้นภายในองค์กร 
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4.3 กำรเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 

4.3 1) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งการที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะ
เป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สู งสุด 
และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือน
ร่วมงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย ๒ ด้าน            
คือ การพัฒนาระบบ ในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบใน
การท างาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีการปฏิบัติงานไปตามระบบแต่ศักยภาพของบุคลากร              
จะต้องมีการพัฒนา และปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง จะต้อง
ได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  และการ

บริการที่ด ี
2. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง

ศักยภาพ และสามารถดงึศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง บุคลากรจ้างเหมา

บริการ ทุกต าแหน่งทุกระดับ ในสังกัดเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๖๐ คน 
2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 รับฟังการบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากรจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร เตรียมสถานที่อบรม อาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง 
3. วิธีการฝึกอบรม 

- การบรรยายทางวิชาการ  
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564   

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ๑๑๐,๐๐๐.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต: บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการ

บริการที่ดี จ านวน ๖๐ คน 
2. ผลลัพธ์: บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าซาง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะหลักด้าน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี ตามเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลป่าซางก าหนดและสามารถน าเอาศักยภาพของ
ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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4.3 2) 1. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาว

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

ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซางจึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนขึ้น 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กฎหมายยา
เสพติด การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายอื่น ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้ได้ด าเนินการภายใต้อ านาจหน้าที่ 
ของเทศบาลต าบลตาม “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552”
มาตราที่ 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าที่ ต้องท าในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม และ “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542” หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน    

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ บุคลากรในองค์กร ได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จ าเป็น จนสามารถให้บริการ

แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง โดยการให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3. เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม แก่ สมาชิกสภา/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานลูกจ้าง/ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน   
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลต าบลป่าซาง 

๔. เป้ำหมำย 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ก านันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน ๑๕๐ คน 

๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1. จัดเตรียมโครงการ/เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร 
 2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ  

3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมาย  
4. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปี 2561-2564 

๗. สถำนที่ด ำเนินงำน 
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

๘. งบประมำณ   
  2๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลป่าซาง 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.บุคลากรในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่จ าเป็น สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลป่าซาง โดยการให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาข้อกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

3.สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/พนักงานลูกจ้าง/ก านัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มีจิตส านึก และ
ค่านิยมความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


