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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 
1. ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใน เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
  1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตามระเบียบฯ และ
อ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทำและ ไม่จัดทำซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่
กลุ่ม อปท.  ไม่จัดทำอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท.  
  2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมา   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 
2.2 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ตำแหน่งของตนแสวงหา 
ผลประโยชน์ 
2.3 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน 
2.4 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น  
การเขียน เติมจำนวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่นำส่ง
ให้คลังซึ่งเมื่อมีการกระทำอย่างเป็นประจำหรือบางทีพอเก็บเงินได้มาก ๆ ก็ไม่นำส่งหรือมีการ
หนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการนำของหลวงหรือของทาง
ราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

  3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย  
  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม 
  5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที ่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี อิทธิพล 

 
2. สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย             
ที่ไม่เข็มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง     
ที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ ่งเน้นเรื ่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้            
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
 



  4. การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั ้นจึงมีความเกี ่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั ้งพบบริษัทมีการให้สินบน                
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่                
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง              
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นกอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื ่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น            
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต             
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื ่องปกติธรรมดา เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์               
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลับต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการหลักเหตุผล 
  คณะกรรม ป.ป.ช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตซึ ่งมุ ่งสู่               
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาขนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต               
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 ในปี พ.ศ.2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ              
ธรรมาภิบาลที ่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที ่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน                
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลห้างฉัตร ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน   
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี               
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันก ารทุจริต                
ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ต่อไป 
 
 



3.วัตถุประสงค์ของการทำแผน 
 1. เพื่อยกระดับเจตจำนงการทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 2. เพื ่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3. เพื่อให้การบริหารราชการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  
  4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)  
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
  5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร 
 
4.เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลห้างฉัตร รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบของ
ข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 5. เทศบาลตำบลห้างฉัตร มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง             
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2. เทศบาลตำบลห้างฉัตร สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี                
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ             
ของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข็มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5. เทศบาลตำบลห้างฉัตร มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ             
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (พ.ศ.2565) 
 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหต ุ

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

1.1.1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 15,000  
1.1.2 โครงการอบรมกฎหมายหรือค ุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร 

20,000  

1.1.3 มาตรการจัดทำคู ่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 

0  

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการออกหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่ ของเทศบาล 
ตำบลห้างฉัตร 

0  

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 0  

รวม 1 มาตรการ 4 โครงการ 35,000  
 
 
 
 
 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหต ุ

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
สุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร” 

0  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิติราชการ 2.2.1 โครงการมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

0  

2.3 มาตรการใช้ดุลยพนิิจและใช้อำนาจหนา้ที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

2.3.1 มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 0  
2.3.2 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้างาน 

0  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน 
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการรางวัลคนดีศรีห้างฉัตร 0  
2.4.2 โครงการบุคคลต้นแบบพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขอย่าง
ยั่งยืน 

5,000  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 มาตรการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 0  
   

รวม 3 มาตรการ 1 กิจกรรม 3 โครงการ 5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (พ.ศ.2565) 
 
 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหต ุ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ 
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1.1 กิจกรรมจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 0  
3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 

0  

3.2 การร ับฟ ั งความค ิดเห ็น การร ับและตอบสนอง           
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

0  

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มการบริหาร กิจการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

3.3.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ             
อย่างมีส่วนร่วม 

30,000  

รวม 3 กิจกรรม 1 โครงการ 30,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหต ุ

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

4.1.1 กิจกรรมติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

0  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัต ิ หร ือการบริหารราชการตามช่องทางที ่สามารถ
ดำเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี ่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง             
การโอนย้าย 

0  

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 4.3.1 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร 0  
4.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลห้างฉัตร 

0  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

0  

4.4.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต 5,000  
รวม 1 มาตรการ 5 กิจกรรม 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ  :   โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
      หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Govermance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก             
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื ่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู ่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื ่อง              
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว            
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้               
ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ              
ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั ้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึก               
ของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกลการนำหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทาง              
ในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   
ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที ่ดีขึ ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร              
การปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลัก                
ของธรรมาภิบาลซึ ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปรงใส่ (Transparency)             
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้น
มาใช่เป็นเครื ่องมือกลไกลในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ                   
จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ      
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตร จัดทำโครงการบริหารงาน              
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพื ่อให ้ข ้าราชการฝ ่ายการเม ืองและข้าราชการฝ ่ายประจำสังก ัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร                               
มีความร ู ้ความเข ้าใจและให ้ความสำค ัญก ับการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตปร ะพฤต ิม ิชอบ                         
(Anti Corruption)  
 3. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิติได้ 
 4. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรสามารถนำ                    
องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
6.วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้การให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7.ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 เดือนมกราคม – กันยายน  (ของทุกปี) 
8.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
 15,000 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิติได้ 
 4. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรสามารถนำองค์
ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรม สัมมนากฎหมาย หรือ ศึกษาดูงาน คุณธรรม จริยธรรม 
และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ทต. 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
   ในปัจจุบัน “สังคมไทย” ถูกกระแสแห่งความเจริญด้านวัตถุนิยมครอบงำจนทำให้ค่านิยม อันดีงามของ
ความเป็นไทย ค่อย ๆ เสื่อม เลือนหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม”ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับอบรมความรู้ และเสริมสร้างทักษะ 
ทัศนคติที ่ด ีของบุคลากรในองค์กรให้มี “จิตสำนึกที ่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั ่นคง” เพื ่อเป็น 
“ภูมิคุ้มกัน” และเป็นต้นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา 
ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ ได้ตามสภาพเหตุการณ์และ
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทำให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น “พลังแผ่นดิน” ช่วยกันกำจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป
จากสังคมไทยให้เป็น “สังคมน่าอยู่” สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต              
เป็นพลังและศักยภาพสังคม ชุมชน ท้องถิ่นและของชาติสืบไป 
  นโยบายความมั่นคงของรัฐและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ โดยการสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้อง              
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องกันอย่างจริงจังมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมราชานุภาพเทศบาล
ตำบลห้างฉัตรตระหนักถึงการเสริมสร้างให้ บุคลากรในองค์กรและประชาชนตระหนักถึงการเทิดทูนพิทักษ์ และ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจกรรมไปสู่ชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การดำเนินการต่างๆดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนสู่เป้าหมายนั้นได้              
ทุกคนต้องมีพื้นฐานความดี คือคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตน คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
จะทำงานพัฒนาเพื่อสาธารณะ มุ่งผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล            
พ.ศ. 2496  การแก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 50 (6)  (7) และ(9) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอน                  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) (9) (15) และ (16)   
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพือ่ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง 
  3.2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
   3.3. เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
  3.4. เพื่อให้รักตนเอง รักพ่อแม่ รักสถานศึกษา รักชาติอย่างถูกต้อง ลดปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษา                  
ในครอบครัว และในสังคม ให้มีความอบอุ่นและผาสุกท่ัวหน้า 
  3.5. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่ความเป็นคนดี  มีศีลธรรม
และตระหนักในหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จำนวน  80  คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 5.1 สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 



 5.2 สถานที่อันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญา ที่สร้างคุณค่าด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1. เสนอโครงการฯต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 6.2. ดำเนินการประสานทีมวิทยากรและยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.3. ดำเนินการประสานสถานที่ฝึกอบรม ต่อยอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การสำนึก
ในบทบาทหน้าที่ที่ถือปฏิบัติ 
  6.4. ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้การปลูกฝังการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 6.5. ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6.6. การศึกษาดูงานในสถานที่เหมาะสมอันทรงคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนสถาน สถานที่
สำคัญๆ ของประเทศท่ีเชื่อมโยงแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนไทย 
   6.7.  ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดำเนินการ   
 เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบล             
ห้างฉัตรรายละเอียดค่าใช้จ่ายมีดังนี้  
 8.1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล  จำนวน        500 บาท  
 8.2. ค่าอาหาร   จำนวน  12,000 บาท 
 8.3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน     3,900 บาท     
 8.4. ค่าสมนาคุณวิทยากร   จำนวน    3,600 บาท  
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่หรืองานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 10.2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายได้มุมมองบนแนวคิด การตระหนักถึงคุณค่า คุณงามความดีและ
ความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของสถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์และประชาชน      
 10.3 กลุ่มเป้าหมายตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
  10.4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน  มีทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม                  
มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  10.5 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน แกนนำชุมชน เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข  



มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
1.ชื่อ มาตรการ   :  “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
     รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
     ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนัก ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมประเด็น 
การประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านทุจริตในองค์กร ซึ ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ                 
เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
    เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตข้างต้น               
และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ             
ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ เทศบาลตำบลห้างฉัตร จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู ่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตน                
ในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย             
ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ   เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  
6.วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้รับข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว ฯ  ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ 
www.hangchat.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hangchat.go.th/


มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ  :   โครงการออกหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล 
                 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติ
ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)  และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๗๕  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๓)ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบำรุง
ท้องที่เข้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบล นั้น 
                เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เทศบาลตำบลห้างฉัตรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระให้น้อยลงตลอดจน เพ่ือเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู ้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการ ให้มีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้นงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลห้างฉัตร จึงได้จัดทำโครงการชำระภาษี
ท้องถิ่นเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่   ทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้   
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  ๒. เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็นโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมให้
สามารถบริการประชาชนให้เสร็จในทันทีเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้การปรับปรุงหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนการทำงานให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึงโดยทำการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 
4.เป้าหมาย 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่  จำนวน 4 หมู่บ้าน 
5.  ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

๑. จัดประชุมคณะทำงานการจัดเก็บภาษี 
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
๓. เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติ 
๔. ออกจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ตำบลห้างฉัตร  
5. รายงานผลการดำเนินงาน/ติดตามประเมินผล 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7.  สถานที่ดำเนินการ 
หมู่ที่ บ้าน สถานที่ออกหน่วยบริการ 
1 บ้านห้างฉัตรใต้ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้างฉัตร หมู่ที่ 1 
๒ บ้านห้างฉัตรเหนือ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 
5 บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน) สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
6 บ้านขามแดง (บางส่วน) สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร 



๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 ๑. ทำให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกในการเสียภาษีและเสียภาษีไม่เกินเวลากำหนดชำระภาษี 
 ๒. เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
  ๓. เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
           ๔. ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการออกบริการจัดเก็บภาษี 
           ๕. เป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝังให้เด็กเป็นคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องปลูกฝังกัน ตั้งแต่
เด็กเพราะการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจะส่งผลต่อตัวเด็กเม่ือเติบโตขึ้น เด็กจะสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร จึงได้ให้ความสำคัญที่จะต้องสร้างนิสัยปลูกฝังเด็กให้รู ้จัก
และฝึกปฏิบัติการแสดงความเคารพที่ถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นสิ่งที่ดีงามของมารยาทไทย ตลอดจนสร้างนิสัย            
ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงต่อผู้อื่น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดีงามให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก 
๓.๒ เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจิตต่อสังคม 
๓.๓ เพ่ือฝึกให้เด็กเป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและสังคม 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร ช่วงอายุ ๓-๔ ปีขึ้น จำนวน 

๒๐ คน  
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีคุณธรรม จริยธรรม              

ที่ถูกต้องเหมาะสม 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
6. วิธีการดำเนินการ 

๕.๑ ปรึกษาหารือกันระหว่างคณะกรรมการศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๕.๒ เสนอโครงการ 
๕.๓ วางแผนการดำเนินงาน 
๕.๔ ดำเนินการตามโครงการ 

-  สร้างแผนกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรม 
-  จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  สรุปผลการดำเนินการโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8.งบประมาณดำเนินการ 

  - ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เด็กนักเรียนมีความอ่อนน้อม เป็นเด็กดีมีมารยาทในการยกมือไหว้ 
           3. เด็กนักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่              
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  ของจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินการ ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและ
ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ 
      ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการบริหารราชการสูงสุดและประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีความ
จำเป็นที่ผู ้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ
เทศบาลตำบลห้างฉัตร เพื่อแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต  มีบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารงานราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมมาภิบาล  และสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตร อัน
จะก่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยทั่วไป   
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการสุจริตในหน่วยงาน 
4.เป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารให้ประชาชนได้ทราบ อย่างน้อย 1  ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 5.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 5.2 ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 5.3 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.4 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.5 ประการการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 5.6รายงานผลการดำเนินงาน 
 5.7.ติดตามประเมินผล 
6.พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
7.งบประมาณดำเนินการ 
 -ไม่มีงบประมาณ- 
  8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
 
 



10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต  
  - ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
  - การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารให้ประชาชนได้ทราบ อย่างน้อย           
1  ครั้ง 
  - แผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตรมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร  
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขอเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)   
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อ
องค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน   การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่ม มาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 
มาตรา 50(9)การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบล     การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2545 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้เป็นประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้   เทศบาลตำบลห้างฉัตรจึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการทำบริหารงานบุคคลขึ้น  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลห้างฉัตรให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลห้างฉัตร จำนวน  1 มาตรการ 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
6.วิธีการดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 

6.4 ดำเนินการบริหารวานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -มีมาตรการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลห้างฉัตร จำนวน 1 มาตรการ 
  -พนักงานเทศบาลสามารถ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินงานการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลห้างฉัตร         
ไม่น้อยกว่า 90 % 
  -คณะเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อระบบงานและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
  -การบร ิหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลห้างฉ ัตร ม ีความโปร ่งใส สามารถป้องกัน                           
การทุจิตของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน  
๒.หลักการและเหตุผล 
                 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการขอประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริการจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  
                เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีผ่านมา 
เทศบาลตำบลห้างฉัตร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
๓.วัตถุประสงค์  
     ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
     ๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
     ๓.๓ เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้บริการ  
     ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต  
     ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ให้สั้นลง  
     ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลห้างฉัตร  
     ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
     ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  
     ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕.พื้นที่ดำเนินการ 
    เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๖.วิธีการดำเนินการ  
     ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
     ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการบริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานการบริการประชาชน      
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกฯ หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
     ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 



     ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ทุกสำนัก/กอง  ในสังกัด  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 
      ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
     ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
     ๑๐.๔ ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
1.ชื่อโครงการ   :  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.หลักการและเหตุผล 
      เทศบาลตำบลห้างฉัตร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป แบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที ่ตามกฎหมายอื่นที่
กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับผ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำ
การทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื ่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  มาตรา 50(9) ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  
มาตรา 48 เตรส  ที่กำหนดให้นายกนายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และ มาตรา 48 จตุทศ  กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลตำบล วรรคสาม นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ลงวันที่  20 พฤศจิกายน  2545  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั ้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื ่อนไขขั ้นตอนที่มีความยุ ่งยาก จึงจำเป็น               
ต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 



๔.เป้าหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล   
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕.พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๖.วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 ๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขอดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการรางวัลคนดีศรีห้างฉัตร    
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  

          คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
จะมีความเป็นอยู่ที ่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกคน หากบุคคลดังกล่าวฯ เป็นผู ้ม ีค ุณธรรม  ปฏิบัต ิตน อยู ่ในกรอบจริยธรรม                    
เป็นผู ้มีจ ิตสำนึกที ่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ ่ง  เพื ่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื ่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว                
ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน   

เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล              
ผู้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ พนักงานจ้างตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติ           
หน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ด้านการปกครอง การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและประการติคุณ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับ             
ผู้ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ฯ  
3.วัตถุประสงค์  

3.1  เพื ่อส่งเสริมและยกย่องให้กับผู้ที ่ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล               
ผู้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหนา้ที่
ในสังกัด ผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ฯ   

3.2  เพื ่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล             
ผู้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสังกัด 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2560  หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   (มาตรา 279-280) 
                  3.4  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 
4.เป้าหมาย/ผลิต  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประการติคุณ   
จำนวน  3  รางวัล 
5.พื้นที่ดำเนินการ  

ณ   เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 



 
6.กิจกรรมดำเนินการ 
6.1) เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
6.2) กำหนดประเภท รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  โดยแบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
         1) คนดีศรีห้างฉัตร  ประเภท  คนทำงานดีเด่น   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด  ผู้มีสิทธิให้คะแนนต้องเป็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างทุกส่วนราชการในสังกัด ซึ่งมีสิทธิให้คะแนน แก่บุคคลดังกล่าว ฯ  (อาจจะให้คะแนนแก่ตนเองก็ได้)  
เท่ากับหนึ่งเสียง (1 คะแนน)  โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีห้างฉัตร (ประกาศนัยบัตร
ยกย่องและเชิดชูเกียรติฯ ) ประจำปี  ประเภท คนทำงานดีเด่น      
                    2) คนดีศรีห้างฉัตร  ประเภท  จิตอาสายอดเยี่ยม   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่กู้
ชีพ – กู้ภัยในสังกัด ผู้ที่มีจิตใจเป็นสาธารณะ ในการช่วยปฏิบัติหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีความเชี่ยวชาญใน
การทำงาน เสียสละเวลา อุทิศตนให้กับงาน โดยคณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาในสายงานจะเป็นผู้เสนอ
เห็นสมควรผู้ที่จะได้รับรางวัลคนดีศรีห้างฉัตร (ประกาศนัยบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติฯ ) ประจำปี   ประเภท  
จิตอาสายอดเยี่ยม  
          3.) คนดีศรีห้างฉัตร  ประเภท  ชุมชนคนต้นแบบ   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลห้างฉัตรผู้มีสิทธิให้คะแนนต้องเป็นคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาลตลอดจนผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ตำบลห้างฉัตร   ซึ่งมีสิทธิให้คะแนนแก่บุคคลดังกล่าว ฯ   
(อาจจะให้คะแนนแก่ตนเองก็ได้)  เท่ากับหนึ่งเสียง   (1 คะแนน)  โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับ
รางวัลคนดีศรีห้างฉัตร (ประกาศนัยบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติฯ ) ประจำปี  ประเภท  ชุมชนคนต้นแบบ  
                        6.3) ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน รวมทั้ง
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างจ้างประจำ  พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
     -  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
      งานบริหารงานบุคคล   สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1)  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 2) คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้นำชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจำ  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด  ประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดี              
เป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๑.ชื่อโครงการ   : โครงการบุคคลต้นแบบ พลิกใจ ให้พอเพียง เพ่ือสุขอย่างยั่งยืน 
๒.หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต 
และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
  โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรม
จากต่างประเทศ  ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาทำให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือย
เกิดความเสื ่อมของสังคม และทำให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว   อีกทั ้งการประกอบอาชีพของ
ประชาชนภายในเขตพื้นตำบลห้างฉัตร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มรายได้และการ
จำหน่ายโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตจึงสูง 

เทศบาลตำบลห้างฉัตร ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
ชุมชนมากที่สุด  โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้จัดทำ
โครงการบุคคลต้นแบบ พลิกใจ ให้พอเพียง เพ่ือสุขอย่างยั่งยืน สำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตท่ีในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุก ด้วยการรู ้จักการใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่อย่างมีคุณค่า และเล็งเห็น
ความสำคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มี
การดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้
กระแสโลภาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
 ๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจน
ผู้นำชุมชนในเขตท่ีในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานและการดำเนินชีวิต จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตท่ีในเขตเทศบาลตำบลห้าง
ฉัตรที ่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต               
จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  จำนวน  3  ท่าน แยกเป็น รางวัลที่ 1 ,2 และ 3 ตามลำดับ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
6.  วิธีดำเนินการ 
            6.๑ เตรียมการและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  

6.2 การรับสมัครและตรวจใบสมัคร  
6.3 การส่งผลงาน  
6.5 การตรวจผลงาน (ประเภทของผลงาน)  



6.5 การตัดสินผลงาน เพ่ือพิจารณาผลการตัดสินผลงาน  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณ  5,000 บาท  
9.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตที่ในเขตเทศบาลตำบล
ห้างฉัตร  สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนิน
ชีวิต จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
         ตัวช้ีวัด  พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตท่ีในเขตเทศบาลตำบลห้าง
ฉัตร สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต  
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๑.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ    มาตรการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ ว435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  กระทรวงมหาดไทย
ได้แนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้อง กับ 
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี                
พ.ศ. 2546 นั้น      

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เป็นการบริหารราชการแบบมุ่ งเน้นผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่แสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรมีการทำความตกลงในการปฏิบัต ิงาน               
ซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณาคือ  

การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  เป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มีความสำคัญในการ
สร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อที่จะกำกับการปฏิบัติราชการให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรกำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ ่นกับผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้กำหนดไว้  
  ดังนั้น  เพื่อดำเนินการตามวิธีการในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เห็นควรจัดให้มีการ
เจรจาร่วมกันระหว่างผู้บริหารฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อจัดทำแบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพื่อกำหนดระดับเป้าหมาย และผลสำเร็จของงาน และเสนอต่อ 
ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นกรอบสำหรับการประเมิน ต่อไป  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหารฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการ
ทำแบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพื่อกำหนดระดับ
เป้าหมาย และผลสำเร็จของงาน 
   3.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   3.3 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
   3.4 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหารฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการทำแบบ
ข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพื่อกำหนดระดับเป้าหมาย 
และผลสำเร็จของงาน ทั้ง 4 ส่วนได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล , กองคลัง, กองช่าง  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
 
 
 



6.  วิธีดำเนินการ 
            6.1 ประชุมหน่วยงาน 
   6.2 กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 
   - ห้ามเรียกเก็บเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
   - ห้ามปฏิบัติหน้าที ่เอื ้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที ่ม ีความสัมพันธ์ใกล้ชิด             
และพวกพ้อง 
   - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
   6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
   6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
  6.5 กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
   6.6 รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
๘. งบประมาณ 
   -ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ที่ได้กำหนดระดับเป้าหมาย และ
ผลสำเร็จของงาน ทั้ง 4 ส่วนได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล. , กองคลัง, กองช่าง 

10.2 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร  

10.3 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
ตัวชี ้วัด  เทศบาลตำบลห้างฉัตร มีกรอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ                
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังน ั ้น เทศบาลตำบลห้างฉ ัตร จ ึงได ้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข ้อมูลที่                   
สำคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที ่หลากหลาย เพื ่อให้การเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารครอบคลุม                            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื ่อสิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ ว ิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ง่ายและสะดวกมากขึ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้น           
ได้เอง 
  - ประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร  
 - ประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ผ่านเว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค                
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 



มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
1.ชื่อกิจกรรม :   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
     เนื่องจากเทศบาลตำบลห้างฉัตร มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50(9) การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และพระราชกฤษฎี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง    ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผลและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ปละผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่ได้รับประกอบกัน 
       ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลห้างฉัตรเป็นอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างของเทศบาล
ตำบลห้างฉัตรทุกโครงการละกิจกรรม 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างของเทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.๓ เพ่ือป้องการทุจริตในหน่วยงาน  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผลแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๓   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและ
ประกาศ จำนวน  ๔  ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์และการกระจาย
เสียงผ่านหอกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
๕.พื่นที่ดำเนินการ  
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร และหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่  
๖.วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้  
  -ประกาศหารจัดซื้อ-จัดจ้าง  
  -ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
  -ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  

https://www.slideshare.net/blackzersky/2537-2552


  -ประกาศวัน เวลา สถานในการตรวจรับงาน  
 ๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงผ่านหอกระจายเสียงตาม
สายของหมู่บ้าน  เป็นต้น  
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง   เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
1.ชื่อโครงการ  :  มาตรการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นจากประชาชน ถือเป็นมาตรการสำคัญใน
การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีระบบบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุ
จุดมุ่งหมายได้ ตั้งแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และภายหลังจากรับเรื่องราว/ร้องทุกข์จากประชาชน โดยมี
เจ้าหน้าที ่ งาน/ฝ่าย/ส่วนราชการหรือคณะทำงาน ทำหน้าที ่ในการจัดการเรื ่องราวร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชน มีจัดการข้อมูล มีการตรวจสอบ มีการติดตามเร่งรัด การดำเนินการ/
การแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นทราบ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่/งาน/ฝ่าย/ส่วนราชการ หรือคณะทำงานรับผิดชอบ

งานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๓ เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นตั้งแต่ก่อน ระหว่าง 

และภายหลัง รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นจากประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะประจำเทศบาล 
๔.๒ มีเจ้าหน้าที่/งานส่วนราชการหรือคณะทำงานรับผิดชอบ งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๔.๓ มีกระบวนการรับ รวบรวม รายงานและแจ้งผลเรื่องราวร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะหรือความเห็น

ของประชาชน  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ที่เทศบาลตำบล
ห้างฉัตร 

 ๖.๒ แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝ่าย / ส่วนราชการ หรือคณะทำงาน รับผิดชอบงานของ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้  

(๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง 
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดแบ่งประเภท แจ้งส่วนงาน/ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือ

ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
Facebook  Website  โทรศัพท์ เป็นต้น 

๖.๓ แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความเห็นทราบ  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
๘. งบประมาณ   

- ไม่มี-  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 



๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความเห็น จำนวน ๑ ศูนย์ 
๑๐.๒ มีเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝา่ย / ส่วนราชการ หรือคณะทำงานรับผิดชอบงานศูนย์รับเรื่องราว

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ 
๑๐.๓ มีการแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา หากมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของตน ประชาชนมีสิทธิกำหนด ทิศทางการ
พัฒนาร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบล 
รวมไปถึงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

ดังนั้นการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ มุ ่งเน้น
ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ แผนชุมชน/หมู่บ้าน เป็นการทำงานเพ่ือ
ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง กำหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ 
รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคต และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าว
นี้เป็นแผนงาน/โครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านการส่งเสริมให้ชาวบ้าน รวมตัว  
ร่วมคิด ร่วมทำ และทบทวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทชุมชนที่
ชุมชนเรียนรู้ การจัดการตนเอง นำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีการ
ปรับปรุง ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนา
ท้องถิ่นจำต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกัน
พัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านและท้องถิ่น อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่อีกด้วย   

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้างฉัตรและแผนชุมชนของหมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตำบลห้างฉัตร  เป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการบูรณาการระหว่างแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร และแผนชุมชนของหมู่บ้าน เป็นการเสริมให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปใน   เชิงการบูร
ณาการการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตำบลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์ 

๓.1  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และวางกรอบแนวทางการพัฒนาของ
ตำบลให้มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.2  เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาของชุมชน 
และจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยใช้แผนชุมชนที่แยกประเภทของแผนงาน/โครงการ เป็น  3 ประเภท คือ แผน
พ่ึงตนเอง (ทำเอง) แผนความร่วมมือ (ทำร่วม) และแผนการสนับสนุน (ทำให้) เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 



๓.3  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการจัดทำงบประมาณประจำปี 

๓.4 เพื ่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที ่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.5 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 

จัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแผนชุมชน/หมู่บ้าน  จำนวน 4 หมู่บ้าน  ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร เพื่อเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.  สถานที่ดำเนินการ 

๕.1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร 
๕.2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร 
๕.3 เทศบาลตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร 

6. วิธีดำเนินการ 
5.1  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
5.2  ดำเนินงานตามโครงการตามปฏิทินการดำเนินงาน 
5.3  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการแล้วเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 7.  ระยะเวลาดำเนินการ            
ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยดำเนินการ 
๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อชี ้แจงทำความเข้าใจ

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  
- เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชาคมทุกหมู่บ้าน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสนอข้อมูลและ
ปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชนในพื้นที่วิเคราะห์
ข้อมูลจัดเรียงลำดับความสำคัญ ผ่านมติเห็นชอบของเวที
การประชาคมรวมไปถึงดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เป็นปัจจุบัน 

- เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนา 
- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- หัวหน้าส่วนราชการ/  รัฐวิสาหกิจใน
พ้ืนที่ 
 

3 จัดทำร่างแผนชุมชน - เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 



ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยดำเนินการ 
4 บูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปีของ

เทศบาล โดยผ่านเวทีประชาคมระดับตำบล 
- เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนา 

5 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ 
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ
และข้อมูล จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ  แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาฯ 

6 คณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

- คณะกรรมการพัฒนา 

7 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาฯต่อสภาเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- สภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร 

8 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 
8. งบประมาณ 
 จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ชุมชนและเทศบาลตำบลห้างฉัตร ในระดับ หมู่บ้าน/ตำบล มีโอกาสในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม 

10.2 เกิดกระบวนการจัดทำแผนความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
และชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหาศักยภาพและปัญหาร่วมกำหนดความมุ่งหวังเพ่ือทำแผนกำหนดกิจกรรมและ
ดำเนินการร่วมกันบนพื้นฐานการพ่ึงตนเอง เสริมด้วยการเกื้อหนุนจากภาครัฐและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10.3 เทศบาลตำบลห้างฉัตรมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีที่ได้มาจากปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี     

10.4 เทศบาลตำบลห้างฉัตรได้วางแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด   
- เทศบาลตำบลห้างฉัตรมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้

ดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ชุมชน/หมู่บ้าน  มีแผนชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้นำไปสู่ขั ้นตอนการ
วิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนร้อยละ  80 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
     ตามที ่สำนักงานตรวจเง ินแผ่นดิน โดยคณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดินได้กำหนดระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544โดยใช้แบบประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็นห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ 
ด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/คำอธิบาย” ใช้สำหรับจดบันทึกข้อคิดเห็น
หรือคำอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื ่องนั้นๆ ซึ ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในใช้สำหรับ
บันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และช่องว่าง
ตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวมในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้
กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม  ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบ
ประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลห้าง

ฉัตร 
  3.2 เพื่อให้ระบบควบคุมภายในถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการ สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
6.วิธีการดำเนินงาน 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานและกำหนดให้มีการประชุมเพ่ือวางระบบการควบคุม
ภายในร่วมกันทุกส่วนราชการ 
 6.2 สำน ัก/กอง จ ัดทำแบบประเม ินองค ์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ) 
เพ่ือประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในห้าด้าน ได้แก่ 



๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. การติดตามประเมินผล 

6.3 สำนักกอง/กอง จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบ           
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการคุมภายใน เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไข 

6.4 สำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑ ) 
6.5 สำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒ ) 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ        
 ตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม ของปีงบประมาณ 2565   
8. งบประมาณ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการนำไปสู่การปฏิบัติ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด  ทุกส่วนราชการจัดทำระบบควบคุมภายใน และได้ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี ่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจ               
ขององค์กรจึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          เทศบาลตำบลห้างฉัตร จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลห้างฉัตร เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  
การโอนย้าย 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
๕.พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
๖.วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในอำเภอ ตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตำบลห้างฉัตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลตำบลห้างฉัตร รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
 
 
 



 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลตำบลห้างฉัตร จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่เทศบาลตำบลห้างฉัตร รบัมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกเทศมนตรีออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗.ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
 ๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นห้า ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คื อ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร   
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่
กำหนดและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ในการทำงานสามารถนำความรู้
ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นยังจัดส่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ไปอบรมดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากร             
เกิดการเรียนรู ้จากสถานที ่จริงสามารถนำความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน                
ให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ให้สมาชิกเทศบาลตำบล          
ห้างฉัตร ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงานสมาชิกสภาฯ                 
จึงได้มีโครงการเพิ่มพูนความรู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ห้างฉัตร  

3.2  เพื ่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามระเบียบและ              
ข้อกฎหมายและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.3 เพื่อให้สมาชิกเทศบาลตำบลห้างฉัตร เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์  อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้             
ในการบริหารและปฏิบัติงานในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมายและผลผลิต 
  - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร จำนวน  12 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1  จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 6.2  จัดมุมความรู้ภายในห้องชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร  โดยมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญครบถ้วน โดยจัดไว้สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร สำหรับการใช้ประชุม
สภาท้องถิ่น และมีประจำส่วนกลาง จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 
  - กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. 
  - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
  - ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 
6.3 จัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้
กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด   และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและพ้ืนที่ชุมชน 
  10.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และมีความคิดสร้างสรรค์              
ในการทำงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
  10.3 สามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
ด้วยความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเอง               
และองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร  
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เกี ่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายงฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที ่ของตนอย่างเข้มแข็งเพื ่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลห้างฉัตร  
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ              
การมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร จำนวน 12  คน 
๕.พื้นที่ดำเนินงาน 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร  
๖.วิธีดำเนินงาน 
 ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น 
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือ
ร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จำนวน 6 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน ๒ คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจำนวน 1๒ คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 ศูนย์ รวม 1 คน 
 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 



๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร  
๑๐.ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลห้างฉัตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลเกิด
ทัศนคติที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศอย่างมาก จำเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีสวนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้างฉัตร 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลห้างฉัตร  
๖. วิธีการดำเนินการ 

๖.๑ ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณพ้ืนที่ชุมชน 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล
ห้างฉัตร ได้กำหนดให้มีแผนงานการขยายผลสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน ไปยังหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ 
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) การสร้างขยายผล สร้างภาคี
เครือข่ายต่างๆจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น การกำหนดกลุ่มหรือองค์กรเป้าหมาย ที่จะขยายผลเพิ่มขึ้น จึงต้องกำหนดไว้เพื่อเป็นการทิศ
ทางการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด  
๓. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื ่อกำหนดแผนการดำเนินงานสร้างเครือข่าย และกำหนดกลุ ่มหรือองค์กรเป้าหมาย                     
ที่จะดำเนินการขยายผล 

๒.๒ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ขยายผล 

๒.๓ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินงานการป้องกันการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอห้างฉัตร จำนวน ๘ แห่ง    
๔.๒ กลุ่ม / องค์กร / หน่วยงานในพื้นท่ี  เช่น  โรงเรียน  รพ.สต.  กลุ่มสวัสดิการชุมชน  กลุ่ม อสม. 

เป็นต้น 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

๕.๑ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปางจำนวน 4 หมู่บ้าน 
๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอห้างฉัตร    

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประชุมวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย 
๖.๒ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม  หรืออบรม  หรือสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน

การทุจริต   
๖.๓ ทำข้อตกลงกับกลุ่ม องค์กรเป้าหมาย ที่พร้อมเข้าร่วมดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ให้การสนับสนุนบุคลากร ในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

(๑) กลุ่ม องค์กรที่ได้ทำข้อตกลงร่วมดำเนินงานกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร 
(๒) กลุ ่ม องค์กรอื ่นที ่มิได้เข้าทำข้อตกลงกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร เพื ่อสนับสนุนให้การ

ดำเนินงานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร หรือสำนักงาน 
ป.ป.ช. ในอนาคตต่อไป 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ    

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
๘. งบประมาณ   

จำนวน   5,000.- บาท 
 



๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยการเชิญกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๑๐.๒ มีกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 

            ๑๐.๓ มีการสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร ที่ไม่เข้าร่วมดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

**************************************** 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 1 15,000.00

2 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 3 30,000.00

3 กิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 0.00

4 การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต 4 5,000.00

5 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 1 20,000.00

6 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร 4 0.00

7 การบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 0.00

8 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 4 0.00

9 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00

10 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3 0.00

11 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 1 0.00

12 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2 0.00

13 รางวัลคนดีศรีห้างฉัตร 2 0.00

14 ออกหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 1 0.00

15 การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 2 0.00

16 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลห้างฉัตร

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

17 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร 1 0.00

18 การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 2 0.00

19 บุคคลต้นแบบ พลิกใจ ให้พอเพียง เพื่อสุขอย่างยั่งยืน 2 5,000.00

20 เพิ่มพูนความรู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร 1 0.00

21 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 3 0.00

22 การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน 2 0.00

รวมทั้งสิ้น 75,000.00 15 7 7 5

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นายธนพล สิงอุบล

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


