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  อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๑๐๐๓ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  หนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนท่ีสุด ที่ ลป ๐๐๑๗.๕/ ๗๒๔๐  ลงวันท่ี  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ล าปาง ด่วนที่สุด ท่ี ลป๐๐๒๓.๔/ว ๔๓๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  และตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป๐๐๒๓.๑๘/ว 
๑๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) บัดนี้ เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแล้ว เพื่อจะใช้เป็น
กลไกและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร การบริหารงานภาครัฐด้วยความโปร่งใส จัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดปัญหาการทุจริตได้ ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นความพึงพอใจ ความศรัทธาของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี            เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
                                                                    (นายจรัญ   วงศ์สวัสดิ์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)   ของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตร บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต และสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3   (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประกอบด้วย 4 มิติ 

 
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร จะเป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร ส่งผลให้การบริหารงานมีความโปร่งใส จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และลดปัญหาการทุจริตได้ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของ
ประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 
 

     ส านักปลัดเทศบาล 
                                             เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใน เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
และการเงินการคลังส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่
ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดท าและ ไม่จัดท าซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่ม อปท.  ไม่
จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท.  
  2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

2.2 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตนแสวงหา
ผลประโยชน์ 

2.3 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน 
2.4 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียน 
เติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่น าส่งให้คลังซึ่งเมื่อมี
การกระท าอย่างเป็นประจ าหรือบางทีพอเก็บเงินได้มาก ๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว 
ตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

  3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย  
  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม 
  5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
  7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล 

 
2. สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข็มแข็ง 
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ทุจริต 
  2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
  3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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  4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นกอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความ
ละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลับต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการหลักเหตุผล 
  คณะกรรม ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาขนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
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  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตร ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้เทศบาลต าบลห้างฉัตร บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ต่อไป 
 
3.วัตถุประสงค์ของการท าแผน 
 1. เพื่อยกระดับเจตจ านงการทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  2 . 
เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร
บุคลากรขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3. เพ่ือให้การบริหารราชการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance)  
  4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)  ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร 
 
4.เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบของ
ข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 5. เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti 
– Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2. เทศบาลต าบลห้างฉัตร สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข็มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5. เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 5 - 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุ
1. การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  
 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน คุณธรรม จริยธรรม และ
ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ทต. 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร  

20,000 20,000 20,000 20,000  

 1.1.1 (2) โครงการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน คุณธรรม จริยธรรม และ
ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

100,000 100,000 100,000 100,000  

 1.1.1 (3) โครงการห้างฉัตร             
รวมใจ ต้านภัยทุจริต 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 1.1.1 (4) โครงการห้างฉัตรโปร่งใส
หัวใจคุณธรรม (ท าดีได้ด้วยตัวเรา) 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 1.1.1 (5) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

400,000 400,000 400,000 400,000 ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 1.1.1 (6) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

15,000 15,000 15,000 15,000  

 1.1.1 (7) โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รณรงค์
ลดการเผาทุกชนิด รณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
 
 
  

3,000 3,000 3,000 3,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุ
 1.1.2 สร้างจิตส านึก

และความตระหนักใน
การประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

1.1.2 (8) มาตรการ”เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร" 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.1.2 (9) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมในองค์กร (ห้างฉัตรมีธรรมะ
ชนะคอรัปชั่น 

5,000 5,000 5,000 5,000  
 
 

  1.1.2 (10) มาตราการในการจัดท า 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 1.1.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1.3 (11) “มาตรการจัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.1.3 (12) กิจกรรมอบรมให้
ความรู้การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างาน 

5,000 5,000 5,000 5,000  

 
 
 

 

 1.1.3 (13) มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ Conflict of 
Interest” 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
 

  1.1.3 (14) “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” ตาม
มาตรา 100, มาตรา 103  

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.1.3 (15) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาล 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

1.2 การ
สร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
 

1.2.1 (16) โครงการห้างฉัตร
โปร่งใสหัวใจคุณธรรม (ท าดี ท าได้
ด้วยใจเรา) ภายใต้กิจกรรมอบรมให้
ความรู้พลเมืองคุณธรรม น าชีวิต 

5,000 5,000 5,000 5,000  

 1.2.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

1.2.2 (17) โครงการออกหน่วยเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ี เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.2.2 (18) โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

  1.2.2 (19) โครงการประชาร่วมใจ 
เยาวชนอาสา ปลูกป่า รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000 10,000 10,000  
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 1.2.3 สร้างจิตส านึก

และความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.2.3 (20) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียงต าบลห้างฉัตร 

50,000 50,000 50,000 50,000  

  1.2.3 (21) โครงการบุคคลต้นแบบ 
พลิกใจ ให้พอเพียง เพื่อสุขอย่าง
ยั่งยืน 

5,000 5,000 5,000 5,000  

  1.2.3 (22) โครงการขับเคลื่อนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000  

1.3 การ
สร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

1.3.1 (23) โครงการห้างฉัตร
โปร่งใสหัวใจคุณธรรม (ท าดี ท าได้
ด้วยใจเรา) ภายใต้กิจกรรมอบรม            
เชิงปฏิบัติการเด็กดีสร้างได้ (ตอนโต
ไปไม่โกง) 

15,000 15,000 15,000 15,000  

  1.3.1 (24) กิจกรรมหนูน้อยรัก    
การออม  
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.3.1. (25) กิจกรรมกาดหมั้ว            
ครัวเด็ก 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.3.1. (26) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  1.3.1. (27) โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

40,000 40,000 40,000 40,000  

  1.3.1. (28) กิจกรรมบันทึกเด็กดี 
(ตอนคุณธรรมแห่งความซ่ือสัตย์
สุจริต 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 1.3.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 

1.3.2. (29) กิจกรรมการประกวด
ค าขวัญต่อต้านการทุจริต (หนูน้อย
โปร่งใส หัวใจสะอาด) 
 

5,000 5,000 5,000 5,000  

 1.3.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ 
 

1.3.3. (30) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนต าบลห้างฉัตร 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  
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2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1 (31) กิจกรรม
“ประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต ของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร” 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ๒.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้
เปน็ไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 

2.2.1 (32) โครงการมาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  2.2.1 (33) โครงการมาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  2.2.1 (34) กิจกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน  คณะกรรมการกลั่นกรอง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ให้กับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 2.2.2 สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

2.2.2 (35) “กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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เหต ุ
  2.2.2 (36) “กิจกรรมการประกาศ

เผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และรายงาน
ทางการเงินทางระบบดินเตอร์เน็ต 
(เว็บไซต์) ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร” 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
 
 
 

  2.2.2 (37) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 2.2.3 สร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ  
 

2.2.3 (38) โครงการเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรเคลื่อนท่ีพบประชาชน 

5,000 5,000 5,000 5,000  

  2.2.3 (39) กิจกรรมการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  2.2.3 (40) มาตรการ”ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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 2.3 มาตรการใช้

ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ท่ีท าการ
และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

2.3.1 (41) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี 
 

2.3.2 (42) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  2.3.2 (43) มาตรการมอบอ านาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  2.3.2 (44) มาตรการออกค าสั่ง 
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วย งาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.4.1 (45) โครงการรางวัลคนดีศรี
ห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  2.4.1 (46) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สู่วิธีพอเพียงต าบลห้างฉัตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 2.4.2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ท่ีให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

2.4.2 (47) โครงการรางวัลคนดีศรี
ห้างฉัตร-  

- - - -  

 2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลท่ีด ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.4.3.(48)โครงการบุคคลต้นแบบ 
พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขอย่างยั่งยืน 

- - - -  

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
2.5.1 ข้อตกลงหรือ
วิธีการอื่นใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.5.1 (49) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ
ท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 - - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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 2.5.3 ด าเนินการให้มี

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

- - - - -  

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชา ชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  

3.1.1 (50) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  3.1.1 (51) กิจกรรม“อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 

10,000 10,000 10,000 10,000  

  3.1.1(52)กิจกรรมจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 3.1.2 มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 

3.1.2 (53) เผยแพร่สรุปผล         
การพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
3.1.2(54)กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 
 
ไม่ใชง้บ 
ประมา
ณ 
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 3.1.3 มีการปิด

ประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป็น
ประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

3.1.3 (55) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 - - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  3.2.1 (56) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา การ
อย่างมีส่วนร่วม 

30,000 30,000 30,000 30,000  

  3.2.1 (57) กิจกรรมประชุมผู้น า
ท้องถิ่น/ท้องท่ีสัญจร ต าบลห้างฉัตร 
ตามโครงการเทศบาลบริการเพื่อ
รอยยิ้มของประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

3.2.2 (58) กิจกรรมการประชุม
ผู้น าท้องถิ่น/ท้องท่ีสัญจร ต าบลห้าง
ฉัตร ตามโครงการเทศบาลบริการ
เพื่อรอยยิ้มของประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000  

  3.2.2(59)โครงการมารตราการ
บริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  3.2.2 (60) กิจกรรมการบริหาร
จัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 



 3.2.3 มีรายงานหรือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้
รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.2.3 (61) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  3.2.3 (62) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  3.2.3.(63)มาตราการการบริหาร
จัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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เหต ุ
 3.3 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
 

3.3.1 (64) โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา การ
อย่างมีส่วนร่วม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

  3.3.1 (65) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

3.3.2 (66) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 
 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  3.3.2 (67) กิจกรรมการเชิญชวน
ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล 
 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน และ
การควบคุมภายใน 
4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
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เหต ุ
 4.1.2 มีการจัดท าและ

รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน   

4.1.2 (68) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  4.1.2 (69) กิจกรรมการติดตาม
ประเมินระบบควบคุมภายใน 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 

4.2.1 (70) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ - จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

4.2.2 (71) มาตรการการรายงาน
ผลการเบกิจ่ายรายไตรมาส ประจ าปี 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  4.2.2 (72) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ                                      

4.2.3 (73) โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างแก่ผู้แทนภาคประชาชน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

 

  4.2.3 (74) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  4.2.3(75)การแต่งตั้งประชาชนเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

  4.2.3(77)โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัด 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 
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เหต ุ
 ๔.๓ การส่งเสริม

บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

4.3.1 (78) กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

4.3.2 (79) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 

4.4.1 (80) กิจกรรมการติดป้าย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

- - - - ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 4.4.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4.4.2 (81) กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คุณธรรม จริยธรรม และถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ทต. ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง และประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
   ในปัจจุบัน “สังคมไทย” ถูกกระแสแห่งความเจริญด้านวัตถุนิยมครอบง าจนท าให้ค่านิยม อันดีงามของความ
เป็นไทย ค่อย ๆ เสื่อม เลือนหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม”                       ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับอบรมความรู้ และ
เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในองค์กรให้มี “จิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง” เพ่ือเป็น 
“ภูมิคุ้มกัน” และเป็นต้นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  และเยาวชน ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ศึกษา
เรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ ได้ตามสภาพเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนท าให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น “พลังแผ่นดิน” ช่วยกันก าจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากสังคมไทยให้
เป็น “สังคมน่าอยู่” สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นพลังและศักยภาพสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่นและของชาติสืบไป 
  นโยบายความมั่นคงของรัฐและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ โดยการสร้างจิตส านึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องกันอย่างจริงจังมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมราชานุภาพเทศบาลต าบลห้างฉัตร
ตระหนักถึงการเสริมสร้างให้ บุคลากรในองค์กรและประชาชนตระหนักถึงการเทิดทูนพิทักษ์ และรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ด าเนินกิจกรรมไปสู่ชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน การด าเนินการต่างๆดังกล่าวจะสามารถขับเคลื่อนสู่เป้าหมายนั้นได้ ทุกคนต้องมีพ้ืนฐานความดี คือ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติตน คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม จะท างานพัฒนาเพ่ือสาธารณะ มุ่ง
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  การแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 
(6)  (7) และ(9) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 (6) (9) (15) และ (16)   
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3.วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง 
  3.2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
   3.3. เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
  3.4. เพ่ือให้รักตนเอง รักพ่อแม่ รักสถานศึกษา รักชาติอย่างถูกต้อง ลดปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษา                  
ในครอบครัว และในสังคม ให้มีความอบอุ่นและผาสุกท่ัวหน้า 
  3.5. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่ความเป็นคนดี มีศีลธรรมและ
ตระหนักในหน้าที่  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จ านวน  80  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 5.2 สถานที่อันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญา ที่สร้างคุณค่าด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1. เสนอโครงการฯต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.2. ด าเนินการประสานทีมวิทยากรและยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.3. ด าเนินการประสานสถานที่ฝึกอบรม ต่อยอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่การส านึกใน
บทบาทหน้าที่ที่ถือปฎิบัติ 
  6.4. ด าเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้การปลูกฝังการด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 6.5. ด าเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6.6. การศึกษาดูงานในสถานที่เหมาะสมอันทรงคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนสถาน สถานที่ส าคัญๆ 
ของประเทศท่ีเชื่อมโยงแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนไทย 
   6.7.  ติดตามประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 4 – 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  
8. งบประมาณด าเนินการ   
 เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
รายละเอียดค่าใช้จ่ายมีดังนี้  
 8.1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล  จ านวน        500 บาท  
 8.2. ค่าอาหาร   จ านวน  12,000 บาท 
 8.3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน     3,900 บาท     
 8.4. ค่าสมนาคุณวิทยากร   จ านวน    3,600 บาท  
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 10.2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายได้มุมมองบนแนวคิด การตระหนักถึงคุณค่า คุณงามความดีและ
ความส าคัญอันยิ่งใหญ่ของสถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์และประชาชน      
 10.3 กลุ่มเป้าหมายตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
  10.4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน   มีทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม                  
มีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
  10.5 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน  แกนน าชุมชน เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
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มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน คุณธรรมจริยธรรม และถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  ในปัจจุบัน “สังคมไทย” โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนไทย ถูกกระแสแห่งความเจริญด้าน
วัตถนุิยมครอบง าจนท าให้ “ค่านิยม” อันดีงามของความเป็นไทย ค่อย ๆ เสื่อม เลือนหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะ
เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตที่ก าลัง จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องได้รับอบรมความรู้ และเสริมสร้างทักษะ ทัศนคติท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ได้มี “จิตส านึกที่ถูกต้อง มี
คุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง” เพ่ือเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา 
สามารถเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ ได้ตามสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น 
“พลังแผ่นดิน” ช่วยกันก าจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากสังคมไทยให้เป็น “สังคมน่าอยู่” สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อัน
เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นพลังและศักยภาพสังคม ชุมชน ท้องถิ่นและของชาติสืบไป 
  นโยบายความมั่นคงของรัฐและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ โดยการสร้างจิตส านึกให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องกันอย่างจริงจังมิให้มีการล่วงละเมิดพระบรมราชานุภาพเทศบาลต าบลห้างฉัตร
ตระหนักถึงการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงการเทิดทูนพิทักษ์ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจกรรมไปสู่ชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 การแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 (6) และ (7) พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6) และ (16)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หน้า 48 
ล าดับที่ 57  
  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่นคง 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้มีจิตใจที่ดีงามมีระเบียบ วินัย ใฝ่เรียน 
ห่างไกลโรคเอดส์ เหล้า-บุหรี่ ยาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุขต่าง ๆ 
  3.3 เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 
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  3.4 เพ่ือให้รักตนเอง รักพ่อแม่ รักสถานศึกษา รักชาติอย่างถูกต้อง ลดปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษา ใน
ครอบครัว และในสังคม ให้มีความอบอุ่นและผาสุกท่ัวหน้า 
  3.5 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่ความเป็นคนดีมีศีลธรรมและ
ตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แกนน าชุมชน เด็กและเยาวชน จ านวน  60  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 6.1 เสนอโครงการฯต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 ด าเนินการประสานทีมวิทยากรและยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.3 ด าเนินการประสานสถานที่ศึกษา ดูงาน ต่อยอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่การแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6.4 ด าเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้การปลูกฝังการด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 6.5 ด าเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 ด าเนินการอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6.7 การศึกษาดูงานในสถานที่เหมาะสมอันทรงคุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม ศาสนสถาน สถานที่ส าคัญๆ 
ของประเทศท่ีเชื่อมโยงแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนไทย 
 6.8 การศึกษาดูงานในสถานที่ที่แสดงถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
 6.9 ติดตามประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ห้วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
8. งบประมาณด าเนินการ   
 เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายมีดังนี้  
 8.1 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน       500  บาท  
 8.2 ค่าอาหาร      จ านวน  50,000  บาท 
 8.3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      จ านวน    5,000  บาท  
 8.4. ค่าสมนาคุณวิทยากร      จ านวน   4,500  บาท  
  8.5 ยานพาหนะ        จ านวน 40,000  บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 10.2 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายได้มุมมองบนแนวคิด การตระหนักถึงคุณค่า คุณงามความดีและ
ความส าคัญอันยิ่งใหญ่ของสถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์และประชาชน 
  10.3 เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
  10.4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน แกนน าชุมชน เด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  10.5 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน แกนน าชุมชน เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
 10.6 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน แกนน าชุมชน เด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญและเข้าใจในกระบวนความเป็นมา และประวัติศาสตร์ความส าคัญของสถาบันตลอดจนการแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นและยั่งยืน 
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มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตราการในการจัดท า ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยก าหนดกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็น
การกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น และผู้ตรวจการแผ่นดินได้
ให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๘๐ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศ
ชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ดังนั้น  เพ่ือเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล              
ห้างฉัตร  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต              มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 
 
 



- 24 - 
 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดังองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การ
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่า
สารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิ ดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานทุกคน ท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิ บัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร                     
มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 ผลลัพท ์
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และมีความประพฤติปฎิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรบุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  ล าดับที ่ 5     - 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการห้างฉัตรรวมใจ ต้านภัยทุจริต   
2. หลักการและเหตุผล 
                       เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง   ได้รับแจ้งจากจังหวัดล าปาง ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/ว433 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)   และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดและให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ก าหนดยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”ซึ่งเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร จักได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการดังกล่าว ฯ จะต้องประกอบด้วยจาก  ทุกภาคส่วนภายใน
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล และฝ่ายประจ า ประกอบด้วย 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง และในการเข้ามารับรู้ รับทราบ หรือการเข้ารับการอบรม หรือการ
ด าเนินงานเพ่ือการเข้าร่วมโครงการและด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะมีเพียงบุคคลจากบางกลุ่มหรือบางฝ่าย
เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนน้อยการที่จะให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้รับรู้ รับทราบ และร่วมด าเนินงานไปพร้อมกันจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการ   

การก าหนดแผนหรือกิจกรรม ถือเป็นรูปแบบกระบวนการหรือวิธีการหนึ่ง ที่จะท าให้บุคลากรในองค์กร
ได้รับรู้ รับทราบ และร่วมด าเนินงานไปพร้อมกันทั้งองค์กร และเป็นข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดท ากิจกรรม/โครงการ “ห้างฉัตรรวมใจ ต้านภัยทุจริต” ขึ้น   

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง   

ได้รับรู้ รับทราบการเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการ ด้านการป้องกัน
การทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ช.  

๓.๒ เพ่ือให้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กร ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่าย
ข้าราชการประจ าและพนักงานจ้าง ในการให้ความร่วมมือร่วมใจในด าเนินการป้องกันการทุจริต  

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน  5 คน 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  1๒ คน  
(๓) พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด จ านวน  64 คน 
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๔.๒ เชิงคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมายเข้าใจจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร และได้ร่วมด าเนินการหรือร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าบันทึกข้อตกลงและลงนามร่วม ๓ ฝ่าย ในการให้ค ามั่นสัญญาจะร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖.๒ จัดท าบันทึกและลงนามข้อตกลงภายในของแต่ละส านัก/กอง ในการให้ค าม่ันสัญญาจะร่วมด าเนินการ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

เดือนตุลาคม 2561  – เดือนกันยายน ๒๕64  
๘. งบประมาณ  

     - บาท  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการลงนามร่วมของ ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายประจ า  
๑๐.๒ บุคลากรทั้ง ๓ ฝ่ายได้ร่วมรับรู้ รับทราบ ได้ลงนาม และรวมด าเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรม                        

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยร้อยละ 7๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    6     - 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการห้างฉัตรโปร่งใสหัวใจคุณธรรม  (ท าดีได้ด้วยตัวเรา) 
๒. หลักการและเหตุผล /  
  ในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยก าลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่โจษขานกันมากเพราะมี 
ข้อกล่าวหาต่อและการชี้มูลความผิดนักการเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น ว่ามีพฤติกรรมในเชิงทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีการกระท ากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ การยักยอก การแอบน างบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็น
ของตน การเลือกจ้างและการท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตนเท่านั้น การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ConFlict of Interest) และการเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อมเช่น ให้ต าแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปลดเกษียณ หรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ต าแหน่ง
แก่ญาต ิพ่ีน้อง ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมราคา 
                    ส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย 
ได้ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่า มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นกัน การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านอง
ดังกล่าว มีข้อมูลเหตุสถานการณ์ทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นจากหลายๆแห่งที่ยืนยัน
ค่อนข้างตรงกันว่า โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทยยังมีปัญหาด้านความชื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ต้นว่า ส าหรับงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าพนักงานที่รัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ากระท า
การทุจริตตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2543-2550 รวม 8 ปี พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต รวมทั้งสิ้น 5,508  เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 
9,467 รายถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมขององค์กร จึงได้จัดท า “โครงการห้างฉัตรโปร่งใสหัวใจ
คุณธรรม” (ท าดีได้ด้วยตัวเรา) เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าในชุมชน พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตลอดจน ประชนในพ้ืนที่  มีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ยกย่อง สร้างขวัญ ก าลังใจ และส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด ารงตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่นที่ดี  เผยแพร่พฤติกรรมที่ดีของพนักงานส่วน 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างไปสู่ภาคประชาชนและเครือข่ายเป็นพลังในการดูแลส่งเสริมข้าราชการท้องถิ่นที่ดีมี
จริยธรรม และระวังป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเผยแพร่คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร เกี่ยวกับจรรยาบรรณใน
การท างาน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเสมอภาค 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาจิตส านึก และจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๓.๓ เพ่ือให้คณะเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลต าบลห้างฉัตร เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในงานบริการ 

ตลอดจนแนวปฏิบัติในการท างานเพื่อรักษาวินัย และการยึดถือจรรยาบรรณในการท างาน 
๓.๔ เพ่ือให้มีการด าเนินงาน การบริหารงานราชการเกิดความโปร่งใส ไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น 
๓.๕ เพ่ือให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานการให้บริการต่อประชาชนที่เป็นเลิศ 
๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีหลักคุณธรรมจริยธรรมการด าเนินชีวิต  
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๓.๗ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจหลักในการปฏิบัติราชการและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 
๔. เป้าหมาย  
           4.1 ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลห้างฉัตร ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
 4.3 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
๖. วิธีด าเนินการ  ด าเนนิการตามกิจกรรม ดังนี้   

๖.๑ จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการห้างฉัตรใส่สะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าในชุมชน  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาจิตส านึก และเสริมสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ให้เกิด
การพัฒนาของหน่วยงาน และยึดถือเป็นหลักการขององค์กรในการให้บริการประชาชนที่เข้ารับบริการ ที่ จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการท างานของบุคลากร และยังมีส่วนส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นต่อพนักงาน และ
เสริมสร้างการปลูกฝังนิสัยของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรตามประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกับเครือข่ายในการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาอบรมในหลักสูตร  
จ านวน  ๒ วัน  จ านวน  ๙๐  คน   

๖.๒ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พลเมืองคุณธรรม น าชีวิต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ 
จ านวน  2 หมู่บ้าน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนคุณธรรม จริยธรรม  การรักษาศีล ๕ และน า
หลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและน้อมน าหลักธรรมค าสอน รวมถึงน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน  การฟ้ืนฟูและสร้างค่านิยมไทย การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม จริยธรรมอันดี 
และท าให้วัด และศาสนาสถานของแต่ละศาสนากลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตลอดสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต ไม่รับคนโกงเข้ามาบริหารงานบ้านเมือง  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการท างานบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
              6.3 จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเด็กดีสร้างได้ (ตอนโตไปไม่โกง) (กลุ่มที่ 3) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย        
ได้แก่  กลุ่มเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับชุมชน เพ่ือบ่มเพาะพฤติกรรมที่ดีงาม และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดย
ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีงามให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และอาศัยกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้เพ่ือปลดปล่อยพลังทางสติปัญญาผู้เรียนด้วยการเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะที่เรียกว่าจิตอาสาให้กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจ 
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา  และสังคม   

วิธีการด าเนินงาน 
(๑) เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
(๒) วางแผนการด าเนินงาน / จัดเตรียมการจัดกิจกรรม 
(๓) ประชาสัมพันธ์โครงการแก่กลุ่มเป้าหมายทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการ   
(๔) จัดหาสถานที่การด าเนินงาน/วิทยากรบรรยาย/ปราชญ์ชาวบ้าน/จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
(๕) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เป้าหมาย  จ านวน  ๒ วัน 
(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน   2562 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 0  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานหลัก 

-งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 หน่วยงานสนับสนุน 

- สถานศึกษาในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร 
- ชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลห้างฉัตร 
- วัดในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 
- ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑) ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพ การสร้างมาตรฐานทาง คุณธรรม และจริยธรรม 

พัฒนาจิตส านึก และเสริมสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ และมีการปลูกจิตส านึกที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อราชการต่อไป  

๒) พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดี  เป็น
แบบอย่างที่ดขีองประชาชน 

๓) ประชาชนตลอดจนกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สามารถน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตาม                  
ค าสอนของแต่ละศาสนา ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสุข 

๔) ประชาชนในพ้ืนที่สามารถด าเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็น อัต
ลักษณ์ที่ควรค่าแก่การธ ารงรักษาและสืบทอด โดยมีศาสนสถาน โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่
ชาวบ้าน เด็ก เยาวชนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้มิติทาง
ศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    7     - 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  

  เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้ตระหนักถึงว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและภารกิจการถ่ายโอนเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง เทศบาลต าบลห้างฉัตร        
มีหน้าที่จะตอบสนองความต้องการและการพัฒนาให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความงามเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ๆ  ดังนั้น
เพ่ือให้การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กร  “มุ่งพัฒนาเทศบาลน่า
อยู่ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุก สร้างสุขทุกครัวเรือน”  ซึ่งมุ่งหวังให้เทศบาลต าบลห้างฉัตร พัฒนา
ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  สถานที่น่าท่องเที่ยว ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดี โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ดังนั้น เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์กรและชุมชน
ในท้องถิ่นไปสู่กรอบวิสัยทัศน์ที่วางไว้  งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน อปท.กับการเพ่ือการวางทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์  การศึกษาดูงานในด้านต่างๆ  ได้แก่  
ด้านการบริหารจัดการและการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล  การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน  การส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และการจัดการด้านอ่ืนๆ  โดยมุ่งหวังให้ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ฯได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติและเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการทัศนศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรต่อไป  
3.วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีวิสัยทัศน์ และแนวความคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งบทบาท
หน้าที่ของตนเอง  ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่  

3.2 เพ่ือเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยน และมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนในทุกๆด้าน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  รวมทั้งส่งเสริมการมีร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่  

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่
ได้รับมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีความสัมพันธ์อันดี รักใคร่สามัคคี ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือชุมชน  
3.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการการเมือง กลุ่มผู้น าชุมชน ตลอดจนคณะหน้าที่

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
4. เป้าหมาย/ผลิต  

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าในชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวนทั้งสิ้น  90  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
6. กิจกรรมด าเนินการ 

6.1  เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
6.2  ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์และแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม      
6.3   ติดต่อสถานที่ส าหรับศึกษาดูงาน 
6.4   ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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6.5   ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6.6   แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ และด าเนินการตามโครงการ   
6.7   ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ   2561-2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
     400,000.- บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานทั่วไป   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่ของ อปท. และ

ประชาชนในชุมชน ในการน าไปสู่การพัฒนาองค์กรและการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในการบริหารท้องถิ่นได้ 
10.2  สามารถเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนแนวคิด  ทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการองค์กร และมุ่งเน้นการ

ให้บริการประชาชนในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่  
10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สามารถน าความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่ได้รับมา

เป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และท้องถิ่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    8     - 
 

1.ชื่อโครงการ  :   โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
      หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Govermance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้ างจิตส านึกใน  การ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความ
เจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
จริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง
ตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุ ดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้
กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกลการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปรงใส่ 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลเหล่านั้นมาใช่เป็นเครื่องมือกลไกลในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ 
จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ      
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร จัดท าโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขึ้น  
3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เ พ่ือให้ข้ าราชการฝ่ ายการเมืองและข้าราชการฝ่ ายประจ าสั งกัด เทศบาลต าบลห้างฉัตรมี                    
ความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิติได้ 
 4. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรสามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
6.วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้การให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เดือนมกราคม – กันยายน  (ของทุกปี) 
8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 15,000 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิติได้ 
 4. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ าสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรสามารถน าองค์ความรู้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-36- 
 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 9 

 
๑.  ชื่อโครงการ  “โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  รณรงค์ลดการเผาทุกชนิด  รณรงค์ ลด
ภาวะโลกร้อน            ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร”  
๒.  หลักการและเหตุผล   
  ตามท่ีจังหวัดล าปางได้แจ้งขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและการคมนาคมทางอากาศ   ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์หมอก
ควันไฟป่า  มีความรุนแรงมากขึ้น  ปัญหาเกิดจากการเผาป่า  เศษวัชพืชบริเวณสองข้างทางและการเผาวัชพืชในที่ท า
กินของราษฎร ส่งผลกระทบท าให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๑๐)  มีค่าสูงเกินมาตรฐาน ๑๒๐ mg/ลูกบาศก์เมตร  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงจัดท าโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน  ไฟป่า รณรงค์ลด
การเผาทุกชนิด รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ นี้ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์   
  ๓.๑  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและเฝ้าระวังกิจกรรมการเผาในที่โล่ง  โดยเฉพาะในช่วง ๑๒๐ วันอันตราย 
(๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
  ๓.๒  เพ่ือบรรเทามลพิษหมอกควันในอากาศ และลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๖0                                                                                            
6. วิธีด าเนินการ   
 6.๑  จัดตั้งคณะกรรมการท างาน   
          6.๒  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
        6.๓  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน    
        6.๔  น าเสนอผลการท างานตามแผนการท างาน 
     6.๕  สรุปการท างาน “ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รณรงค์ลดการเผาทุกชนิด 
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ”               
7.  วันเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 7.๑  ด าเนินการตามโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการ   
  7.๒  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 



-37- 
 
8.  งบประมาณ จ านวน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
  - ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ  จ านวน ๕ ป้ายๆ ละ ๖๐๐ 
บาท รวมทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐.-บาท 
              
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.๑  สามารถสร้างความรู้  ความเข้าใจ และเฝ้าระวังกิจกรรมการเผาในที่โล่ง  โดยเฉพาะในช่วง ๑๒๐ วัน
อันตราย (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 10.๒  สามารถบรรเทามลพิษหมอกควันในอากาศ และลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
        10.๓  สามารถป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 1.1.2 สร้างจิตส านักและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    10      
 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ“เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตรได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เมื่อวันที่ 4 มกราคม  
2559  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ฯ  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ   พนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรมมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ   ขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า พนักงานจ้างขององคกรปกครองส
วนทองถิ่น ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องก ากับความประพฤติของตน และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ ว 11  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ซึ่ง เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  
            ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร” ขึ้น เพ่ือให้บุคคล
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการฝ่ายประจ าที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นสากล 
 2.เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในทุกระดับ  โดย
ให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ต่อ
ตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
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 5.เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลิต  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร  และประชาชนในพื้นที่  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 - ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
6. กิจกรรมด าเนินการ 
 1.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบยีบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
            2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณะชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัววัดชี้ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่จักต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูได้ตามความเหมาะสม 
           3.จัดท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศดังกล่าว ฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

 - จดหมายข่าว 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 - บันทึกแจ้งเวียน 
 - แจ้งในวาระประชุม 
 - หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ 

   -ช่องทางระบบไอที 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารงานบุคคล   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตาม
ประมวลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    11 
   
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร (ห้างฉัตรมีธรรมะชนะคอรัปชั่น)  

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา

กับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี ความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และ
คาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คชส.) ได้ก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในการสร้างจิตส านึก  การรักษาศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปันในสังคม จาก
หลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้
ตระหนักถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณบุคลากร รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยความโปร่งใส  จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร (ธรรมะชนะคอรัปชั่น) ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความกระตือร้น และก่อให้เกิดจิตส านึกในการ
ให้บริการประชาชน  ทุกระดับอย่างเสมอภาคเทา่เทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม  
3.วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จัก 
การให ้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

3. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลห้างฉัตร เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างาน การรักษาวินัยและยึดถือจรรยาบรรณในการท างาน  

4. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลตลอดจนมีความชื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป   

4. เป้าหมาย/ผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ณ  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 

6. กิจกรรมด าเนินการ 
6.1  เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
6.2  วางแผนการด าเนินงาน/จัดเตรียมการจัดกิจกรรม 
6.3  จัดท าคู่มือโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร (ห้างฉัตรมีธรรมะชนะคอรัปชั่น) 
6.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
6.5  ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   5,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาศาสนาฯ ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมได้รับการพัฒนาจิตใจ  และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รู้จักการเสียสละการช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในงานบริการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรักษาวินัย การยืดถือจรรยาบรรณในการท างานได้ดีข้ึน  

3. งานด้านการบริการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ก่อให้ความประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ   
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 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าก ารอันเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์หรือ                    
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่   12   
 

1.ชื่อ มาตรการ    :  “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
     รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
     ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านัก ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment ; ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง 
การต่อต้านทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
    เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตข้างต้น               
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบั ติให้เป็น
กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
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6.วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้รับข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว ฯ  ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ 
www.hangchat.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hangchat.go.th/
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    13  - 
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างาน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  

 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น   

ความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หน้าที่ทับซ้อน หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย มี 2 ประเภท  

1. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน เดียวกันมากกว่าหนึ่งหน้าที่ (มีปัญหาเกี่ยวกับ
การไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ได้  

2. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่บทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท ภายใต้หน่วยงานที่ต่างกัน (การมีบทบาท
หน้าที่หน่วยงานหนึ่ง ท าให้ได้ข้อมูลภายใน ที่อาจน่ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท หน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้    

ดังนั้น  เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตรได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เป็นได้ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นลดการทุจริตประพฤติมิชอบ แก้ปัญหาความล าเอียงได้ง่าย และแสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ แอบแผง  
3.วัตถุประสงค์  

3.1. เพ่ือเป็นลดการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความล าเอียงให้กับผู้มาติดต่อราชการ  
3.3 เพ่ือแสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
3.4 เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ แอบแผง  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด

เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
5.พื้นที่ด าเนินการ  

ณ  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
6. กิจกรรมด าเนินการ 

6.1  เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
6.2  วางแผนการด าเนินงาน/จัดเตรียมการจัดกิจกรรม 
6.3  จัดท าคู่มือการอบรม 
6.4  ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
6.5  ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ  
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ  5,000 บาท  
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานตามกรอบและตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
3. ผู้เข้ารับการอบรมหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    14 
 

1.ชื่อมาตรการ  : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 Conflict of Interest” 

2.หลักการและเหตุผล 
      ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100,103 และ103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วยบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
      การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
      จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่
จะน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา 
      ดังนั้น เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรคพวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อ
สถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรในสังกัด  
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

ณ  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2.ออกแบบกิจกรรม 
 3.จัดเตรียมเอกสาร 
 4.ด าเนินการจัดประชุม 
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 5.สรุปรายงานการประชุม 
 6.ติดตามประเมินผล 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
Conflict of Interest น ารับไปปฏิบัติจริง 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    15    - 
 

1. ชื่อ  :   มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” ตามมาตรา 100 ,มาตรา 103 
2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปีพ.ศ.2564 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2560)ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป ได้แก่  เกร็ดความรู้              
แผ่นพับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “กฎหมาย  ป.ป.ช.  มาตรา 100 และมาตรา 103, คู่มือแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ,วิธีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  มาตรา 100 และมาตรา 103  ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง    
5.พื้นที่ด าเนินการ 

ณ  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    16      
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการห้างฉัตรโปร่งใสหัวใจคุณธรรม  (ท าดี ท าได้ด้วยใจเรา) ภายใต้ 
                        กิจกรรมอบรมให้ความรู้พลเมืองคุณธรรม น าชีวิต 
๒. หลักการและเหตุผล /  

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกข์วิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “ประชาชน” การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากข้ึนเป็นล าดับ ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตในและพัฒนาคนมากขึ้น
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ไม่
รับคนโกงเข้ามาบริหารงานบ้านเมือง  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการท างานบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร  พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย 
ประชาชนควรได้ศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและ
ไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลห้างฉัตรจึงตระหนักถึงความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องที่ เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างชุมชนคุณธรรม จริยธรรม การรักษาศีลห้า และน าหลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและน้อมน า
หลักธรรมค าสอน รวมทั้งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิติประจ าวัน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข จึงได้จัดท าโครงการ “พลเมืองคุณธรรม น าชีวิต”ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
   3.1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในสังคม โดยยึดหลัก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของชุมชน โดยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของคนในชุมชน 
   3.2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

3.3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตส านึก สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
3.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการในพ้ืนที่ที่มีพฤติกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
3.4 เพ่ือเป็นการสร้างชุมชนคุณธรรม จริยธรรม  การรักษาศีลห้า และน าหลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิด

ความสงบสุขในชีวิต 
๔. เป้าหมาย  
     ประชาชนในพื้นท่ีต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
๖. วิธีด าเนินการ  ด าเนนิการตามกิจกรรม ดังนี้   

5.1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
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5.2 วางแผนการด าเนินงาน / จัดเตรียมการจัดกิจกรรม 
5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เป้าหมายทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
5.4 จัดหาสถานที่ท่ีด าเนินงาน / วิทยากรบรรยาย / จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
5.5 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เป้าหมาย จ านวน 1 วัน 
5.6 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน   2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
         งบประมาณ  5,000 บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานหลัก 

- งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัด 
ล าปาง  

         หน่วยงานสนับสนุน 
- สถานศึกษาในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร 
-  ชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลห้างฉัตร 
-  วัดในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
1)  ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ได้พัฒนาศักยภาพ การสร้างมาตรฐานทาง โดยยึดหลักด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของชุมชน โดยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของคนในชุมชน 
 2)  ประชาชนในพื้นท่ีสามารถน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาให้เกิดความ

รัก ความสามัคคี และมีความสุข 
        3)  ประชาชนในพ้ืนที่สามารถด าเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น                     

อันเป็นอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การด ารงรักษาและสืบทอด โดยมีศาสนาเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม                      
แก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตภายใต้มิติทางศาสนาและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) เป็นการส่งเสริมสร้างจิตส านักในการใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา มาใช้ในการด ารงชีวิต 
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 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    17     
 

1.ชื่อโครงการ  :   โครงการออกหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล 
                 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติภาษี
บ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)  และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 
๒๔๗๕  (แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๓)ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่เข้า
เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล นั้น 
                เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เทศบาลต าบลห้างฉัตรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดจ านวนลูกหนี้ค้างช าระให้น้อยลงตลอดจน เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการ  ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดท าโครงการช าระภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ประจ าปี 2561 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนขึ้น และ
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่  ทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เพ่ิมขึ้นมากกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  ๒. เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมให้
สามารถบริการประชาชนให้เสร็จในทันทีเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้การปรับปรุงหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนการท างานให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงโดยท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
4.เป้าหมาย 

หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่  จ านวน 4 หมู่บ้าน 
5.  ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดประชุมคณะท างานการจัดเก็บภาษี 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
๓. เสนอโครงการเพ่ือรับการอนุมัติ 
๔. ออกจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร  
5. รายงานผลการด าเนินงาน/ติดตามประเมินผล 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 – 2564 
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7.  สถานที่ด าเนนิการ 
หมู่ที่ บ้าน สถานที่ออกหน่วยบริการ 
1 บ้านห้างฉัตรใต้ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้างฉัตร หมู่ที่ 1 
๒ บ้านห้างฉัตรเหนือ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 
5 บ้านแพะดอนสัก (บางส่วน) ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
6 บ้านขามแดง (บางส่วน) ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 ๑. ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกในการเสียภาษีและเสียภาษีไม่เกินเวลาก าหนดช าระภาษี 
 ๒. เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  ๓. เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
           ๔. ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการออกบริการจัดเก็บภาษี 
           ๕. เป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    18     
 

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ  
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลห้างฉัตร  มีสภาพเป็นพ้ืนราบ ห่างจากป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ยาวและป่าดอยขุนตาล ถือได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญของอ าเภอห้างฉัตรและอ าเภอใกล้เคียง อัน
ได้แก่ ล าน้ าแม่ตาล ที่ไหลรวมไปสู่แม่น้ าวัง แม่น้ าส าคัญที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดล าปาง หมู่บ้านห้างฉัตรเหนือ ห้างฉัตรใต้ 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ซึ่งมีอาณาเขตบริเวณพ้ืนที่ตั้งของหมู่บ้านติดกับอุทยานแห่งชาติดอยขุน
ตาลและป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาวฝั่งขวา นับเป็นชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ าของล าน้ าแม่ตาล ล าน้ าแม่ตาลเป็นล าน้ าทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญของชาวบ้านที่ใช้หล่อเลี้ยงเพ่ือการท ามาหากิน ทั้งในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร ตามสอง
ฝั่งแนวล าน้ าที่ไหลผ่านของล าน้ าแม่ตาล ในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรและต าบลใกล้เคียงในอ าเภอห้างฉัตร  ซึ่งในปัจจุบัน
ประสบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพต้นน้ าที่ถูกท าลายลง ปัญหาภัยแล้ง ล าห้วยสาขาท่ีเคยไหลตลอดปีในพ้ืนที่
ต้นน้ ากลับแห้งขอด น้ าในล าน้ าแม่ตาล มีปริมาณน้อย และมีตะกอนสะสมมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากป่าต้นน้ าถูก
ท าลายมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ต้นไม้ยืนต้นถูกตัด แผ้วถางป่าเพ่ือเปิดพ้ืนที่ท ากิน  ท าให้พ้ืนที่ป่าวิกฤต กระทบถึงน้ าต้นทุน
ที่มีน้อย ชาวบ้านท านาไม่ค่อยได้ผลผลิต เกิดปัญหาต่อรายได้และหนี้สินของทั้ งชุมชน ซึ่งในช่วงฤดูฝนประสบปัญหา
อุทกภัยจากน้ าป่าไหลหลากท่วมพ้ืนที่ท ากินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย เป็นปัญหาซ้ าซากประจ าทุกปี  

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการเพ่ิมปริมาณ ฝายต้น
น้ าล าธาร จึงได้จัดท าโครงการฝายก่อนฝน เพื่อคนลุ่มน้ าแม่ตาน ขึ้น โดยการจัดท าฝาย (Check Dam) ซึ่งเป็นแนว
พระราชด าริ เพื่อแก้ปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เหมือน
เช่นเดิม โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื่น ให้ป่าไม้  จึง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ประสานความสามัคคี
และมีส่วนร่วมด าเนินการร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรง
ตระหนักความส าคัญของการอยู่รอดของป่าไม้ ที่มีตัวแปรส าคัญคือ น้ า อันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และทรงเสนออุปกรณ์อัน
เป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูป่าไม้ได้ผลดี และทรงแนะน าให้ใช้ฝายกั้นน้ า หรือฝายแม้ว หรือเรียกว่า 
CHECK DAM หรืออาจเรียกว่า ฝายชะลอความชุ่มชื้น อันเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ าล าธารให้ฟ้ืนคืน
สภาพทางนิเวศวิทยาที่เหมาะสมและเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ตลอดจนลดความรุนแรงของ
การเกิดการชะล้างพังทลายของดินและเพ่ือให้ราษฎรได้มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตร ให้
ต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ยังความชุ่มชื่นให้ผืนแผ่นดินอย่างยั่งยืนสืบไป  (ตามอ านาจหน้าที่ ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยยืดอายุของแหล่งน้ าตอนล่างให้ดิน                 
ตื้นเขินช้าลง 

๓.๒ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่าตลอดจนการ
เกษตรกรรม 

๓.๓ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื่น และลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง รวมทั้งก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ าล าธาร 

3.4 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ต้นน้ า                 
ล าธาร 
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๔. เป้าหมาย 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ตามแนวพระราชด าริ  บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2 ,บ้านห้างฉัตรใต้ 

หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวน 2 แห่ง 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๒  ประสานงานกันส่วนราชการ กลุ่มองค์กรภาคเอกชน/ประชาชน ในพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ (ประมาณ 100 คน) 

๕.๓  ด าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 2 แห่ง  
๕.๔  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารทราบ  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 – 2564 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ล าน้ าแม่ตาน หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 1 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  20,000 บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานหลัก 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้าง 

ฉัตร   จังหวัดล าปาง  
หน่วยงานสนับสนุน 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จังหวัดล าปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
             ๑๐.๑ ลดปัญหาด้านความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารในเขตพ้ืนที่
ต าบลห้างฉัตร   
             ๑๐.๒ สร้างแหล่งกักเก็บน้ า ส าหรับอุปโภค บริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า ตลอดจนการเกษตรกรรม 
             ๑๐.๓ เพ่ิมความชุ่มชื่น และลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง ก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ าล าธาร 
             10.4 ประชาชนกลุ่มต่างๆ  ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ
จัดการพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    19    
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการประชาร่วมใจ เยาวชนอาสา ปลูกป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  โดยขาดการควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในช่วง3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในหมู่ประชากรในชนบทและเกษตรกร   
ซึ่งต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ   เพ่ือเป็นรากฐานการผลิตและการด ารงชีวิต   อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด  

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง  
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้มี
การใช้ทรัพยากรมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจและให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม    
ตลอดมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534  ให้ก าหนดวันที่ 4 
ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เสนอ   

เทศบาลต าบลห้างฉัตรในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องงานสิ่งแวดล้อมของ
ต าบล จึงได้จัดให้มีโครงการประชาร่วมใจ เยาวชนอาสา ปลูกป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนและ
เยาวชนได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพ่ือลูกหลานของเรา โดยให้ช่วยกันเสริมสร้าง
ปลูกจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า  และรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์ส าหรับทุกคนในอนาคต  โดยการคัดเลือกพ้ืนที่หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านน าร่อง  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชน และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 4 ธันวาคม 
3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ป่าไม ้
4. เป้าหมายและผลผลิต 

ประชาชนและเยาวชนอาสาในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 100 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2  ต าบลห้างฉัตร 
บ้านแพะดอกสัก   หมู่ที่ 5  ต าบลห้างฉัตร 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  จัดประชุมชี้แจงโครงการฯแก่คณะกรรมการ และแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้คณะกรรมการ 

หมู่บ้านรับทราบ    
  6.2  การจัดตั้งงบประมาณ/เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
6.3  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จัดเตรียม พ้ืนที่/กล้าพันธุ์ไม้ 
6.4  ประสานงานเชิญชวน หมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน/วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม 
6.5  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่า ในวันที่ 4 ธันวาคม  
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6.6  ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนดูแลรักษาป่า อย่างต่อเนื่อง 
6.7  ออกตรวจติดตาม และประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้าง 
ฉัตร   จังหวัดล าปาง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1. ประชาชนและ เยาวชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า 
10.2. ประชาชนและเยาวชนมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรใน

ชุมชนมีในการปลูกป่า 
10.3. ภาพลักษณ์ของต าบล ในด้านการรักษาป่าไม้/แหล่งท่องเที่ยว  และการรักษาคุณภาพของ

สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น 
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 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    20     
 

1.ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียงต าบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง      
ทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากภายนอก
เป็นอย่างดี เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ส่งเสริมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่ มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2555  
โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอดี การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า เพ่ือแก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   เน้นเรื่องของความเสมอภาค การไม่เอา
รัดเอาเปรียบในสังคมเป็นหลัก รวมทั้งด้านของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดผล ในทางปฏิบัติใน
ทุกระดับไดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน ของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง                      

        ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียงต าบลห้างฉัตร เพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และบุคคล
ต้นแบบ   ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและต าบล โดยมีฐานการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ    
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 51 (5) บ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 16 (6) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ   
3.วัตถุประสงค์ 
                 3.1 เพ่ือค้นหาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและต าบล  
                 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   โดยการสร้างผู้น าและครัวเรือนต้นแบบที่เพ่ือถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 3.3 เพ่ือสร้างบุคคลและครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบูรณาการ การท างานร่วมกัน
ในพ้ืนที ่
4.  เป้าหมาย 
      4.1 ครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  15 ครัวเรือน 
      4.2 แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต าบล จ านวน 1 แห่ง   
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5. วิธีด าเนินการ 
   5.1  เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
        5.2  ด าเนินงานตามโครงการ 
    5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ชี้แจงสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ รวมไปถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 
ผู้น าและครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 
    5.2.2  การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรทราบ 
   5.2.3  สนับสนุนและประสานการจัดหาแหล่งงบประมาณ จากหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
   5.2.4  สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน  
   5.2.5 จัดกิจกรรมในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 
   5.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิานให้ผู้บริหารทราบ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 

7.1 เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  7.2 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลห้างฉัตร 
  7.3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลห้างฉัตร 
  7.4  ครัวเรือน/หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน   2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  50,000 บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  - งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร                
อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง  

หน่วยงานสนับสนุน 
 - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอห้างฉัตร 
 - ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดล าปาง เครือข่ายนครล าปางโมเดล 
 - โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 - คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 - กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพในพื้นที่ 
 - ส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉัตร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 10.1  สามารถค้นหาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและต าบล  
 10.2 สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสร้างผู้น าและครัวเรือนต้นแบบที่เพ่ือถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  10.3 สามารถสร้างบุคคลและครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบูรณาการ การท างาน
ร่วมกันในพื้นท่ี 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    21 
 
๑.ชื่อโครงการ   : โครงการบุคคลต้นแบบ พลิกใจ ให้พอเพียง เพื่อสุขอย่างยั่งยืน 
๒.หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
  โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจาก
ต่างประเทศ  ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความ
เสื่อมของสังคม และท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว  อีกท้ังการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพ้ืน
ต าบลห้างฉัตร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมรายได้และการจ าหน่ายโดยใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตจึงสูง 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุด  โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 ได้จัดท าโครงการบุคคล
ต้นแบบ พลิกใจ ให้พอเพียง เพื่อสุขอย่างยั่งยืน ส าหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้น าชุมชน
ในเขตที่ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของทุก ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า และเล็งเห็นความส าคัญในหลักการและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่าง
พอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือยกย่องเชิดชูให้เป็น
บุคคลต้นแบบด้านการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภายใต้กระแสโลภาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ  
 ๓.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้น า
ชุมชนในเขตที่ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต จนประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้น าชุมชนในเขตที่ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร
ที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต จนประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  จ านวน  3  ท่าน แยกเป็น รางวัลที่ 1 ,2 และ 3 ตามล าดับ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนทีข่องเทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
            6.๑ เตรียมการและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  

6.2 การรับสมัครและตรวจใบสมัคร  
6.3 การส่งผลงาน  
6.5 การตรวจผลงาน (ประเภทของผลงาน)  
6.5 การตัดสินผลงาน เพ่ือพิจารณาผลการตัดสินผลงาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน   2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ  5,000 บาท  

9.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้น าชุมชนในเขตท่ีในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร  

สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต จนประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   

         ตัวช้ีวัด  พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ตลอดจนผู้น าชุมชนในเขตที่ในเขตเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต  
ร้อยละ 70 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    22  
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
พระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การ
ด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศ   
ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความเสื่อมของสังคม 
และท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว  อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพ้ืนต าบลห้างฉัตร 
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมรายได้และการจ าหน่ายโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  
ต้นทุนการผลิตจึงสูง 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมาก
ที่สุด  โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ส าหรับบุคลกรในเทศบาลต าบลห้างฉัตร รวมไปถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวฯ  และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีคุณค่า และเล็งเห็นความส าคัญในหลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ตระหนัก และเกิดการ
เรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียง
กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน   
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ให้มี
ความรู้  ความเข้าใจ  ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3.2 สามารถน าแนวพระราชด าริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการพอเพียง  ความพอดี  การ
ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิด
รายได ้
4.  เป้าหมายและผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ 
จ านวน  100  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ   เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.2 ชี้แจงเข้าผู้เข้าร่วมร่วมโครงการฯ  ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการฯ 
6.3 ด าเนินงานตามโครงการ โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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พอเพียง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6.4 สรุปผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ        
ต้ังแต่ 1  ตุลาคม 2561  – 30 กันยายน  2564 

8. งบประมาณ 
50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ มีความรู้  

ความเข้าใจ  สามารถประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
10.2  สามารถน าแนวพระราชด าริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการพอเพียง  ความพอดี  

การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่าและ
เกิดรายได ้

ตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    23      
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการห้างฉัตรโปร่งใสหัวใจคุณธรรม  (ท าดี ท าได้ด้วยใจเรา) ภายใต ้
                    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กดีสร้างได้ (ตอนโตไปไม่โกง) 

๒. หลักการและเหตุผล /  
                    สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติ ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่าการ ที่ประเทศมุ่ง
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคลังของประเทศ  อย่างมากส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด ทิศทางของการพัฒนานั้นก็มิได้
เป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งด้านคนและวัตถุเพราะการพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องวัตถุอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ
ของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
จ านวนมาก ผลของการพัฒนา เหล่านี้ จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมปัจจุบันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติก าลังประสบปัญหาสังคมหลายด้านที่รุมล้อมคุกคาม 
เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยฯ ละทิ้งค่านิยมความเป็น 
ไทย และขาดคุณธรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีควรแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 

          จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายอันเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วท าให้แนวคิด วิถีชีวิต 
ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการ บริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงาม
ของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็น          
การพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่า พัฒนาสังคมในด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงท าให้เกิดปัญหา
ความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม    
ยังส่งผล ไปยังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่า
ร้าง ปัญหา นักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย 
ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็น ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย  
             ในการนี้ เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว ฯ   จึงได้ด าเนิน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กดีสร้างได้ (ตอนโตไปไม่โกง)”   ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและให้มีคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
น าความรู้ มีความสามารถ กล้าคิดกล้าท า กล้าพูด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ความส าคัญ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแดล้อม ครอบครัวที่อบอุ่น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข ปลูกฝังให้รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลห้างฉัตรมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
      2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลห้างฉัตรเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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      3. เพ่ือให้เดก็และเยาวชนในพื้นท่ีต าบลห้างฉัตรเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ 
      4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรเป็นผู้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ  เพ่ือ
ส่วนรวม 
      5. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าทั้งส่วนตน
และส่วนรวม 
      6. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม
ไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
4.เป้าหมาย/ผลิต  
      เด็กและเยาวชน  ระดับขั้นพ้ืนฐาน (ระดับชั้น ป.5, ป6 และ ม.1– ม.3)ในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร 
๖. วิธีด าเนินการ  ด าเนนิการตามกิจกรรม ดังนี้   

5.1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
5.2 วางแผนการด าเนินงาน / จัดเตรียมการจัดกิจกรรม 
5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เป้าหมายทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
5.4 จัดหาสถานที่ที่ด าเนินงาน / วิทยากรบรรยาย / จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
5.5 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เป้าหมาย จ านวน 1 วัน 
5.6 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสนอผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน   2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ  15,000 บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานหลัก 
  - งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

 หน่วยงานสนับสนุน 
  - โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
    1)  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร มีความ

ซื่อสัตย์  สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
    2)  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตส านึกต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของตนเอง ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ               

ต่อตนเองและส่วนรวม 
 3) เชิงปริมาณ  :  เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรได้ตระหนักและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมอันพึงประสงค ์อาสาท างานเพื่อประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และอย่างมีความสุขร้อยละ  80  
 4) เชิงคุณภาพ :โรงเรียนทุกแห่งในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรได้ด าเนินงานการพัฒนานักเรียนทุกคนให้มี
จิตส านึกความเป็นไทย ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
                5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ  80 (ระดับดี)  
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    24 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมหนูน้อยรักการออม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ช่วงชีวิตปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและการพัฒนาการในทุกๆด้านของแต่ละบุคคล  
ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตและจิตใจ การอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในช่วงวัยนี้ ถ้ามีการส่งเสริมให้เด็กได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก และกล้าที่จะท าในสิ่งถูกต้อง
เหมาะสม มีทักษะกระบวน การมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีในการใช้พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้
คุ้มค่า ย่อมจะน าไปสู่การพัฒนาชีวิตให้มี การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วจะเน้นให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นโครงการออมทรัพย์วันละนิดเพ่ืออนาคตที่ สดใสจึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิต โดยการน าแนว ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาด าเนินกิจกรรมของโครงการออมทรัพย์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ ระมัดระวัง
การใช้จ่าย มีการวางแผนล าดับความส าคัญความจ าเป็นของการใช้จ่าย มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด รู้จักเก็บ อดออมตาม
ความสามารถ เพ่ือน าไปใช้ในอนาคตตามความจ าเป็น  
 ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงจัดท าโครงการ ออมทรัพย์วันละนิดเพ่ืออนาคตที่
สดใสขึ้นเพ่ือปลูกฝังการประหยัดอดออมให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการเก็บออมเงินนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการออมทรัพย์วันละนิดเพื่ออนาคตท่ีสดใส  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการด ารงชีวิตโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง                          
3.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการเก็บออมเงิน                                       
3.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผน ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของการใช้จ่ายเงิน 
3.4 เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมเงินอย่างต่อเนื่อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

ห้างฉัตร จ านวน 6๐ คน 
 - ตัวบ่งชี้คุณภาพ  เด็กน าเงินมาหยอดกระปุกของตนเอง ทุกคน ทุกวัน รู้จักประหยัดและอดออม และมี

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการออมเงิน 
        5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร หมู่ 2 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีการด าเนินการ 

5.๑  คณะครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร ประชุม ร่วมกัน   
5.2  เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์   
5.3  ประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการ   
5.4  จัดซื้อกระปุกออมสินให้เด็กนักเรียน จ านวน 60 กระปุก  
5.5  ให้เด็กน าเงินมาหยอดกระปุกออมสินของตนเอง  โดยมีครูจดบันทึกการออมของเด็กไว้เป็นหลักฐาน 
5.6  เมื่อนักเรียนเก็บเงินออมได้ประมาณ 1 เดือน ครูประจ าชั้นจะให้ผู้ปกครองนักเรียนน าไปฝากเงิน กับ

ธนาคาร เพื่อออมไว้เป็นทุนการศึกษาเด็กในอนาคต      
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
 



-66- 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

  - ไม่ใช้งบประมาณ- 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 - งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ เด็กนักเรียน ร้อยละ80 รู้จักประหยัด เห็นความส าคัญประโยชน์ของการออมปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามวัย     
10.๒  เด็กนักเรียน ร้อยละ80 รู้จักวางแผนการออมทรัพย์ มีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด     
10.๓  เด็กนักเรียน ร้อยละ80 มีเงินออมสามารถน าเงินที่เก็บออมน าใช้จ่ายในยามจ าเป็นและใช้จ่ายเป็น

ทุนการศึกษาได้ในอนาคต  
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    25      
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม กาดหมั้วครัวเด็ก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของและเงิน เพ่ิมทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้มีความ
ถูกต้อง ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่โกง  การเรียนรู้อาชีพ และสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้  โดยมีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการด ารงชีวิตแบบปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชฯ  (รัชกาลที่ 9)  งาน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้มอบนโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กสามารถปฏิบัติการ  โดยมีการจัดจ าลอง
กาดหมั้วท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเป็นการศึกษาที่มีคุณค่ามีความหมาย เป็นการจัดประสบการณ์นอก
ห้องเรียน ท าให้เด็กเกิดความสนใจมีความสุข สนุกสนาน ในการท ากิจกรรม  
                ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรม
กาดหมั้วครัวเด็ก  โดยมีผู้ปกครอง กลุ่มเกษตรพอเพียง ที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงน าผักพ้ืนบ้าน และสินค้าพ้ืนบ้านที่มี
มาร่วมขายในกาดหมั้วอีกด้วย อีกทั้งตัวเด็กเองได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแสดงบทบาทเป็นพ่อค้า แม่ค้า คนซื้อสินค้า    
มีการจับจ่ายซื้อของ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา 
3. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้เด็กนักเรียนรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงการประหยัดและอดออมและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างมีความมีสุข 
 ๓.๓ เพ่ือให้เด็กได้มีทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง ๔ ด้าน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 เชิงปริมาณเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลห้างฉัตรจ านวน 60 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 คน 
ผู้ปกครองจ านวน 60 คน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

4.2 เชิงคุณภาพ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร เห็นคุณคา่และความส าคัญของการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ชุมชน และ บุคลากรครู 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร หมู่ 2 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 6. วิธีการด าเนินการ 

6.๑ คณะครูผู้ดูแลเด็กประชุม และด าเนินงานตามโครงการ 
6.๒ จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ ใช้ในการท าจัดกิจกรรม 
6.๓ น าเด็กร่วมท ากิจกรรมกาดหมั้วครัวเด็ก 
6.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8.งบประมาณด าเนินการ 

  - ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 -งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑  เด็กนักเรียน ร้อยละ 80 เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ในการท างานสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

10.2  เด็กนักเรียน ร้อยละ 80 เจตคติท่ีดีในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
10.๒  เด็กนักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการท ากิจกรรม 
10.๓  เด็กนักเรียน ร้อยละ80 เด็กมีทุกคนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรู้จักการใช้ชีวิตแบบประหยัด

และอดออม 
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 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    26     
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝังให้เด็กเป็นคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องปลูกฝังกัน ตั้งแต่เด็ก
เพราะการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจะส่งผลต่อตัวเด็กเม่ือเติบโตขึ้น เด็กจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้ให้ความส าคัญที่จะต้องสร้างนิสัยปลูกฝังเด็กให้รู้จักและฝึก
ปฏิบัติการแสดงความเคารพที่ถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นสิ่งที่ดีงามของมารยาทไทย ตลอดจนสร้างนิสัยให้เป็นผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงต่อผู้อื่น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดีงามให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก 
๓.๒ เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจิตต่อสังคม 
๓.๓ เพ่ือฝึกให้เด็กเป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและสังคม 
๓.๔ เพ่ือให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร ช่วงอายุ ๓-๔ ปีขึ้น จ านวน ๒๐ 

คน  
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง

เหมาะสม 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
6. วิธีการด าเนินการ 

๕.๑ ปรึกษาหารือกันระหว่างคณะกรรมการศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๕.๒ เสนอโครงการ 
๕.๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๕.๔ ด าเนินการตามโครงการ 

-  สร้างแผนกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรม 
-  จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
-  สรุปผลการด าเนินการโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8.งบประมาณด าเนินการ 

  - ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เด็กนักเรียนมีความอ่อนน้อม เป็นเด็กดีมีมารยาทในการยกมือไหว้ 
           3. เด็กนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    27 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเป็น

ประจ าทุกปี เพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนของชาติ ที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป โดยเฉพาะความรู้
ทางด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ได้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่การท างานของส่วนต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  รวมถึงการประสานงานให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจต่อไปในอนาคต 

ในการนี้เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ได้พิจารณาแล้วว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ตาม พรบ. เทศบาลพ.ศ. ๒496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓  มาตราที่ 50 (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จึงได้ร่วมกับ ผู้น าชุมชนในต าบล รวมถึงหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยบริษัท ห้าง ร้านเอกชน ต่างๆในพ้ืนที่จัด “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ” ขึ้น 
เพ่ือให้เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ตลอดทั้งด้าน
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชุมชนให้มีความเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ รวมถึงสามารถเติบโตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  ทั้งนี้โดยมุ่งก่อประโยชน์สูงสุด
กับเด็ก 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปทราบ 
๓.๒  เพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคมให้มีความพร้อมที่จะเข้า

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสม 
3.3  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และวิชาการ 
๓.4  เพื่อให้เด็กมีรากฐานคุณภาพชีวิตที่สามารถพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป 
3.5  เพ่ือให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.๑  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 5๐๐ คน 
4.๒  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจบทบาทหน้าที่การท างานของส่วนต่างๆในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
มากขึ้น 

- เด็กเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้กล้าแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ 
- กิจกรรมในโครงการจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใน สังคม และ

สติปัญญาให้แก่เด็ก  เยาวชน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-  มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กมากข้ึน เช่น สภาเด็กและ

เยาวชนต าบลห้างฉัตร, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) , เยาวชน นักศึกษาศูนย์การศึกษานอก
ระบบ ต ารวจจาก สภ.ห้างฉัตร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร  ซึ่งการร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรม จะเป็นการปลูกฝังให้เด็ก
เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการร่วมงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นของตนเองได้ 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 6.วิธีการด าเนินการ 
6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.๒  ประสานงานกลุ่มองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนร่วมจัดกิจกรรมในงานเช่น สภาเด็กและเยาวชน

ต าบลห้างฉัตร, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง), เยาวชนในพ้ืนที ่
6.๓  ด าเนินงานตามโครงการ โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ  เพ่ือเด็กและเยาวชน  เช่น กิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  การแสดงบนเวที  เกมแข่งขันฝึกทักษะต่างๆ  และกิจกรรมอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
6.๔  ติดตามประเมินผล 
6.5. รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันเสาร์สัปดาห์ที่  2 ของเดือนมกราคม  (วันเด็กแห่งชาติ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
40,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรทั้งใน และนอกระบบโรงเรียนได้รู้จัก

หน่วยงานของเทศบาลมากขึ้น 
๑๐.2 เด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จะได้รับการพัฒนาความพร้อมที่เหมาะสมกับวัยในด้าน

วิชาการ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ตลอดทั้งด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรม  เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา มัธยม และเติบโต
เป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

๑๐.3 การศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการศึกษาของเด็กได้รับการพัฒนา ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
ในด้านวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเต็มศักยภาพ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคนของชาติ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ที่ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    28 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมบันทึกเด็กดี  (ตอน คุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบันทึกด้วยการเขียนถือได้ว่าเป็นการสะท้อนตนเองของเด็กที่สะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกในสิ่งที่เรียนรู้ ทั้งนี้การเขียนช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด ท าให้พ่อแม่ทราบความคิดของเด็กจาก
การถ่ายทอดผ่านการเขียนและช่วยให้ความคิดมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยให้สามารถตรวจสอบ ส ารวจ 
พัฒนาและแก้ไขความคิดของเด็กได้ นอกจากนี้การบันทึกยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กอีกด้วยดังนั้น 
พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้เด็กเขียนบันทึกในสิ่งซึ่งมีความ หมายต่อตัวเด็ก ซึ่งหัวใจส าคัญของการเขียนในระดับปฐมวัย
อยู่ที่การแสดงออกซ่ึงความคิดของเด็ก และการวาดรูปถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในงานเขียนของเด็ก รูปภาพที่เด็ก
วาดสามารถเล่าเรื่องราวได้เช่นเดียวกับตัวหนังสือ ขณะที่เด็กวาดภาพ เด็กจะถ่ายทอดความคิดของตนเองลงบน
กระดาษ ภาพวาดทุกภาพของเด็กมีค่าเท่ากับสมุดบันทึกประสบการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ด้านการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสที่เด็กได้รับ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กอธิบายความคิดของตนเองโดยการวาดภาพหรือการเขียนบันทึกจึงเป็น
วิธีการที่ส าคัญ เนื่องจากการเขียนบรรยายหรือวาดภาพช่วยให้เด็กได้เห็นและตระหนักในขั้นตอนการแก้ปัญหาของ
ตนเองมากขึ้น รวมทั้งการสอดแทรกแนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็ก ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน สร้างวินัยที่ดีเพื่อให้เป็นคนดีในอนาคต    
3. วัตถุประสงค์ 
        1. เป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
        2. แสดงให้เห็นถึงทักษะทางปัญญาของเด็ก 
        3. ช่วยสร้างความคิดรวบยอดในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ 
        4. ชว่ยให้เด็กสามารถเขียนอธิบายในสิ่งที่ยากด้วยภาษาของตนเอง 
        5. เด็กจะได้บันทึกความก้าวหน้าที่แสดงถึงพัฒนาการในด้านต่างๆ และสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆที่เรียนรู้ได้ทันที 
        6. ช่วยให้เด็กสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้ยาวนานขึ้น 
        7. ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  ผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร ช่วงอายุ ๓-๔ ปีขึ้น   
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก 
5. สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
6. วิธีการด าเนินการ 

๕.๑ ปรึกษาหารือกันระหว่างคณะกรรมการศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก  
๕.๒ เสนอโครงการ 
๕.๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๕.๔ ด าเนินการตามกิจกรรม  
5.5. รายงานผลการด าเนินงาน 
5.6. ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
 



-74- 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
  - ไม่ใช้งบประมาณ- 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1.  เด็กสามารถมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี 
10.2.  เด็กมีการพัฒนาการเพ่ือให้ทราบถึงทักษะทางปัญญาของเด็กในลักษณะต่าง ๆ 
10.3.  เด็กสามารถสร้างความคิดรวบยอดในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ และการถ่ายทอดสื่อสารออกมาได้  
10.4.  เด็กได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต   
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 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
  

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    29      
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้างฉัตร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

จากสภาพปัญหาในสังคมไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกด้านที่ไม่ดีไม่
เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับขนมธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของไทย เข้ามามากมาย ท าให้สังคมเสื่อมโทรม    
คนในสังคมไทยของคุณธรรม – จริยธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติ ในปัจจุบันก าลังซึมซับ
วัฒนธรรมในทางที่ไม่ดี ความรู้สึกท่ีเห็นแก่ตัว พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม การเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและสิ่งที่ผิด
กฎหมาย โดยเฉพาอย่างยิ่งพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม นับวันจะรุนแรงและแพร่ระบาดไป          
สู่เยาวชนมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งเราจะเห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ท าให้เยาวชนไม่มี      
การระมัดระวังตัวเอง ในการคบหาเพ่ือนและเพศตรงข้าม ซึ่งน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนการท าแท้ง การ
ทอดทิ้งลูกของตน การไม่จบกรศึกษา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาต่อสังคมไทยที่นับวันรุนแรงและหลีกเลี่ยงได้อยาก 
หากทุกภาคส่วนของสังคม ยังไม่ตระหนัก ป้องกัน และแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์อันส าคัญ
ในอนาคต ก็จะเป็นทรัพยากรที่ไม่มีคุณภาพ สร้างปัญหารร้างความเดือนร้อน และท าให้สังคมไทยเสื่อมโทรม       จน
อยากท่ีจะแก้ไข 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ตระหนักสิ่งความส าคัญของ “เยาวชน” จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “อบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้างฉัตร” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและให้มีคุณภาพตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้มีคุณธรรมน าความรู้ มีความสามารถ กล้าคิดกล้าท ากล้าพูด       
กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สภาพแวดล้อม เป็นจิตอาสาที่จะช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจากครอบครัวที่อบอุ่น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ปลูกฝั่งให้
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชน ให้ได้หารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3.1.1 (IQ. Intelligence Quatient)  ความฉลาดทางด้านความคิด 

 3.1.2  (EQ. EmootionaiQuatient)  ความฉลาดทางด้านอารมณ์ 
 3.1.3 (AQ. Adversity Quatient)  ความฉลาดในการแก้ปัญหา 
 3.1.4 (MQ. Merit Quatient)  ความมีคุณธรรม – จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้เยาวชน ได้เรียนรู้หลักการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม – จริยธรรมใน                 

การด าเนินชีวิต รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง                  
และสังคม 

3.3 เพ่ือลดความเสี่ยงของเยาวชนด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฎหมาย สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ สามารถพ่ึงตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ภายได้ความคิดและการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนโดยส่งเสริมความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทักษะ
และประสบการณ์ตรงด้านโลกทัศน์ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี                  
จ านวน 50 คน 

        5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ศึกษาข้อมูลโดยก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน) วัน เวลา 

สถานที่ เพื่อจัดท าโครงการ 
6.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอียด สถานที่ด าเนินการ กิจกรรมตามโครงการฯ 
6.3 ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่จัดท าโครงการฯ 
6.4 เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
6.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ 
6.6 ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ เพ่ือชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ 

ด าเนินงาน ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่กิจกรรมตามโครงการฯ 
6.7 ติดต่อสถานที่ด าเนินการ 
6.8 ขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.9 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน) ที่มีความสนใจ 
6.10 ประชุมวิทยากร เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
6.11 ด าเนินงานตามโครงการ 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

 8. งบประมาณด าเนินการ 
          10,000  บาท   

 9. ผู้รับผิดชอบ 
- งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  

 - สภาเด็กและเยาวชนต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานเป็นกลุ่มการมีส่วนร่วมในการ
แสดงออก การระดมความคิดเห็นเกิดพัฒนากระบวนการการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ 

10.2 เยาวชนได้รับการพัฒนา ด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม   
สร้างสรรค์ ด้าน (IQ. ความฉลาดทางด้านความคิด EQ.  ความฉลาดทางด้านอารมณ์ AQ.  ความฉลาดในการ
แก้ปัญหา  MQ. ความมีคุณธรรม – จริยธรรม 

10.3 เยาวชน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าไปปรับปรุง/ประยุกต์ใช้  
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับชีวิต ตลอดจนสามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

10.4 กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชน) มีความรู้– ความสามารถ และความเข้าใจรู้จักการรักษา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม มีคุณธรรม – จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินชีวิต ตลอดจน
รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อม เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    30      
 
1.ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต (หนูน้อยโปร่งใส หัวใจสะอาด) 
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม
ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องจะ
เป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมาย 
 งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลห้างฉัตร ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 
51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขต (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ(6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษา
ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
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5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 4.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรก าหนด 
 4.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
6.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
7.งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท   
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนทีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    31    
 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2560  ของจังหวัดล าปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ 
ประกาศเจตจ านงการบริหารด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและประกาศให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 
      ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการบริหารราชการสูงสุดและประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร เพ่ือแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารงานราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมมาภิ
บาล  และสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อันจะก่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน โดยทั่วไป   
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท า
แผนป้องกันการสุจริตในหน่วยงาน 
4.เป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารให้ประชาชนได้ทราบ อย่างน้อย 1  ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
5.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 5.2 ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 5.3 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.4 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.5 ประการการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 5.6รายงานผลการด าเนินงาน 
 5.7.ติดตามประเมินผล 
6.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
7.งบประมาณด าเนินการ 
 -ไม่มีงบประมาณ- 
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  8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต  
  - ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
  - การประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารให้ประชาชนได้ทราบ อย่างน้อย 1  ครั้ง 
  - แผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร  
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขอเทศบาลต าบลห้างฉัตร’  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
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 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย โอน เลื่อน ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    32 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)   
2.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร  
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชน   การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 มาตรา 
50(9)การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล     
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2545 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้เป็นประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้   เทศบาลต าบลห้างฉัตรจึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการท าบริหารงานบุคคลขึ้น  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลต าบลห้างฉัตรให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน  1 มาตรการ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 

6.4 ด าเนินการบริหารวานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินงานการบริหารงานบุคคล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -มีมาตรการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน 1 มาตรการ 
  -พนักงานเทศบาลสามารถ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินงานการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตรไม่น้อย
กว่า 90 % 
  -คณะเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อระบบงานและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
  -การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน                           
การทุจิตของเจ้าหน้าที่   
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    33     
1.ชื่อโครงการ  : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราช
เทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50(9) การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
ต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหาราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้ รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  ตามเทศบาลพ.ศ. 2496 และ
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการขององค์การ และ มาตรา 48 จตุทศ ก าหนดให้นายกเทศบาลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการ ขององค์การและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลและมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ
ปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  20  
พฤศจิกายน  2545 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุจพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

      จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 5 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลมอบหมายให้รองนายกฯ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
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ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัด และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6.วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติ ราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    34     
 
1.ชื่อกิจกรรม  : การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน,คณะกรรมการ
กลั่นการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง   
2.หลักการและเหตุผล  

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่   22 พฤศจิกายน  2545  หมวด 10การเลื่อนขั้นเงินเดือน                 
ข้อ  217 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และหมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้อ 304  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557   
  เทศบาลต าบลห้างฉัตรจึงได้ด าเนินการ จัดท าแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน,ค่าจ้างประจ า 
ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานจ้าง  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
3.วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้คณะกรรมการ ได้ท าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมการเป็นพนักงาน เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง    

3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานท าหน้าที่การพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ประเมินก่อนเสนอผลการ
ประเมินต่อนายกเทศมนตรี พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
4.เป้าหมาย/ผลิต  

   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าประจ า  พนักงานจ้าง  
5.พื้นที่ด าเนินการ  

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง  
6.กิจกรรมด าเนินการ 

6.1) เสนอบันทึกจัดท าค าสั่งคณะกรรมการผู้บังคับบัญชา 
6.2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการกลั่นกรอง ท าหน้าที่ประเมิน                          

เพ่ือพิจารณาเลือนขั้น ค่าจ้าง ค่าคอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง   
 6.3 ) คณะกรรมการ ท าหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีละ 2 ครั้ง  
- ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ตั้งแต่เดือน  1 ตุลาคม  -  31  เดือน  มีนาคม   
- ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ตั้งแต่เดือน  1 เมษายน  -  30  เดือน  กันยายน   

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          – ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
        งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
         พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตาม
ผลการปฏิบัติงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพจิารณาตามหลักเกณฑ์ในประเด็นของปริมาณงาน คุณภาพของ
งาน ความทันเวลา และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของ
ผลงาน รวมทั้งพฤติกรรมด้านความสามารถและความอุตสาหะ  การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณต่าง ๆ  ของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานต่อไป  
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    35     
 

1 ชื่อกิจกรรม  “กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็น  ต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
๖.วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  -  พ.ศ. 2564  
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    36    
 

1.ชื่อกิจกรรม  :  การประกาศเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และรายงานทางการเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต(เว็บไซต์)                 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
2. หลักการและเหตุผล 
  การจัดท างบการเงิน และรายงานทางการเงิน มีความส าคัญเนื่องจากเป็นสถิติของผลการปฏิบัติงาน
ทางการคลัง ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่าในวัน เดือน ปีหนึ่ง ๆ มีรายรับ-รายจ่ายเป็นจ านวนเท่าไร และเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลห้างฉัตร สามารถก าหนดนโยบายการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสิ่งส าคัญ คือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
ปฏิบัติการ ดังนั้นการประกาศเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน การคลังจึงจ าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ฝ่ายต่างๆ จะได้ใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูลร่วมด้วยเช่นกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 การประกาศเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และรายงานทางการเงินให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทาง
ของระบบอินเตอร์เน็ต 
  3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป ในการน า
ข้อมูลทางการเงินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ผ่านช่องทางของระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเปิดเผย  

3.3 เพ่ือให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
4. เป้าหมายและผลผลิต 
  จ านวนงบการเงินประจ าปี และงบการเงินประจ าเดือน ที่ลงประกาศเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ต
(เว็บไซต์) ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6.วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน เช่น งบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย กระดาษท าการ
กระทบยอด และหมายเหตุประกอบงบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นประจ าทุกเดือน 
  6.2 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) และรายละเอียดประกอบ
งบการเงินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
  6.3 ลงเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน การคลังในระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร http://www.hangchat.go.th/index.php/moneyprofile.html ซึ่งปฏิบัติเป็นประจ าทุก ๆ เดือน และ
ทุก ๆ ปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
 

http://www.hangchat.go.th/index.php/moneyprofile.html
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้ผู้บริหาร พนักงาน สามารถทราบข้อมูลด้านการเงิน การคลัง ของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดทิศทางในการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ  
  10.2 การประกาศเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน การคลังในระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้ประชาชน บุคคล
ทั่วไปสามารถทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ว่ามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  

 10.3 สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับหน่วยตรวจสอบ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการทราบ
ข้อมูลในการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    37    
 

1. ชื่อกิจกรรม การแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
                  ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างมีความส าคัญในการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดของ
การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง คือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงได้จัดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างส่วนราชการและประชาชน ในการเสนอความคิดเห็น 
 3.2 ให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในส่วนราชการและ
ชุมชนให้มากที่สุด 
 3.3 ให้มีความโปร่งใสในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เป้าหมายและผลผลิต 
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
6.วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ท าหนังสือถึงก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขอความร่วมมือประชุมคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมของ
หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 6.2 เมื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส่งรายชื่อผู้แทนประชาคม ทางเทศบาลต าบลห้างฉัตร จะด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 6.3 เมื่อมีการเปิดซองสอบราคา และตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง จะท าหนังสือแจ้งให้ผู้แทน
ประชาคม รับทราบ และเข้าร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมพิจารณาตรวจสอบ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดและร่วม
ตัดสินใจเพ่ือให้ชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด  
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    38  
 
1.ชื่อกิจกรรม :   กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๔.๒ เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕.   พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๖.   วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแพรข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
๗.   ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘.  งบประมาณการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    39  
 

1.ชื่อกิจกรรม :   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
     เนื่องจากเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่กฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50(9) การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง    ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา๒๓ ทีก่ าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผลและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ปละผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่ใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่ได้รับประกอบกัน 
       ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลห้างฉัตรเป็นอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
ทุกโครงการละกิจกรรม 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างของ
เทศบาล  
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.๓ เพ่ือป้องการทุจริตในหน่วยงาน  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผลแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๔๓   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและประกาศ จ านวน  
๔  ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงผ่านหอกระจาย
เสียงตามสายของหมู่บ้าน 
๕.พื่นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร และหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่  
๖.วิธีด าเนินการ  
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  -ประกาศหารจัดซื้อ-จัดจ้าง  
  -ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
  -ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  

https://www.slideshare.net/blackzersky/2537-2552
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  -ประกาศวัน เวลา สถานในการตรวจรับงาน  
 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงผ่านหอกระจายเสียงตามสาย
ของหมู่บ้าน  เป็นต้น  
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
           ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ล าดับที.่...40 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดั งนั้ น  เทศบาลต าบลห้ างฉัตร  จึ ง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ เผยแพร่ข้ อมูลที่                  
ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่ านทางช่องทางที่หลากหลาย เ พ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบ คลุม                            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ง่ายและสะดวกมากขึ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - ประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร   - 
ประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ผ่านเว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค                
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    41  
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเทศบาลต าบลห้างฉัตรเคลื่อนที่พบประชาชน  
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

    การบริหารราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ต้องด าเนินการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติราชการ ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบความ
ปลอดภัยของสังคมเป็นส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับบริการจากรัฐ 

     การบริหารราชการที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน               
ย่อมต้องรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมทั้ง มีการท าความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ และการที่จะได้รับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนที่ดีที่ สุดก็คือ การ
เข้าไปพบประชาชน ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีสามารถจะท าได้ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายมอบไว้ 
อีกท้ัง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลห้างฉัตร กับประชาชนในพ้ืนที่ และถือเป็นการบริหาร
ราชการเชิงรุก น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท า “โครงการเทศบาลต าบลห้างฉัตร
เคลื่อนที่พบประชาชน” ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จากภายใน
หมู่บ้าน  

๓.๒ เพ่ือให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน  
๓.๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๓.๔ เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และส่งต่อการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และขอความเป็นธรรมแก่

หน่วยงาน ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน ผู้น าหมู่บ้านภายในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

หมู่ที่ ๑ – 2-5-6 ต าบลห้างฉัตร   
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับ วัสดุ แบบพิมพ์ต่างๆ ส าหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ ได้แก่ 
(๑) จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง ส าหรับการประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการหน่วยเคลื่อนที่ 
(๒) จัดท าแบบพิมพ์ส าหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นของประชาชน  
(๓) จัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อแจกจ่ายและวางไว้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านทุก

หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
(๔) จัดเตรียมคู่มือกฎหมายส าหรับการให้บริหารค าปรึกษาแก่ประชาชน 

๖.๒ ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร เดือนละ ๑ ครั้ง  
๖.๓ รวมรวมข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือความคิดเห็นของประชาชน เสนอผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือด าเนินวางแผนด าเนินงาน หรือส่งต่อให้แก่หน่วยงาน ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ แจ้ง
ผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือแสดงความเห็นถึงผลการด าเนินการ 
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๖.๔ สรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รวบรวมข้อมูลไว้เป็นสถิติเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการในปีต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖4 
๘. งบประมาณ   

 ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง จ านวน ๒ ชดุๆ ละ  ๒,๕๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)     

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป    ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการด าเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชนทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ  ๑ ครั้งต่อปี 
๑๐.๒ การออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรครบทุกหมู่บ้านในเวลาหนึ่งปี 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    42  
 

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล 
                 เทศบาลต าบลห้างฉัตร ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้บริการ
สาธารณะ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐและอยู่บน
พ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เป็นรูปธรรมและมีการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรมและเกิด
ความคุ้มค่าภายใต้หลักธรรมและเกิดความคุ้มค่าภายใต้หลักธรรมาภิบาล และตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้มี
การก าหนดไว้  
               ดังนั้นการจัดท ารายงานประจ าปีขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร ตลอดปีงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรและหน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 
3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ตลอดปีงบประมาณ 
เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร และหน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 

                 จัดท ารายงานประจ าปีขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
ตลอดปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรและหน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการในการรวบรวมผลการปฏิบัติรวมไปถึงงบประมาณที่ใช้
ในการด าเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณ 
 6.2   จัดประชุมเพ่ือวางรูปแบบและแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปีร่วมกัน 

       6.3  สรุปผลการด าเนินงานประจ างบประมาณท่ีผ่านมา รายงานให้ผู้บริหารทราบและประชาสัมพันธ์ใน 
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรและหน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา 
 7.  ระยะเวลาด าเนินการ        
 ตั้งแต่ 1  ตุลาคม 2561  – 30 กันยายน  2564  
8. งบประมาณ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีรายงานประจ าปีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงาน ตลอดปีงบประมาณ 
เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรและหน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
            ตัวช้ีวัด ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรและหน่วยงาน องค์กรทุกฝ่ายได้รับทราบผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา ร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    43 
 

1. ชื่อกิจกรรม  ประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้างฉัตร ตามโครงการเทศบาลบริการเพ่ือรอยยิ้มของ
ประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล 

ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ วิ สั ย ทั ศ น์ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ห้ า ง ฉั ต ร  อั น ไ ด้ แ ก่  
“มุ่งพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุก สร้างสุขทุกครัวเรือน” หมายถึง การพัฒนา
ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยว ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการพัฒนาเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่
สัญจร ต าบลห้างฉัตร  ตามโครงการเทศบาลบริการเพ่ือรอยยิ้มของประชาชนขึ้น เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาและวางแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านของผู้น าท้องถิ่น ทั้ง  4 หมู่บ้าน ตามหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และการประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก/ผู้น าชุมชน/กลุ่มอาชีพ/สมาชิกสภาเทศบาล.และประชาชน ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจและเข้าใจการบริหารงานของเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ตลอดจนการระดมความ
คิดเห็นของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  

๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านลักษณะภูมิ
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านประชากร ด้านปัญหาในชุมชนฯ เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาของท้องถิ่นได ้

๓.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ใน
ระดับต าบลออกให้บริการประชาชน เพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

๓.4 เพ่ือเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆให้แก่ประชาชนในการับบริการจากรัฐ ณ ที่ตั้งและท าให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี 
4. เป้าหมายและผลผลิต 

จัดการประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจรในทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
6.๒ ประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการและภาคเอกชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมออก

หน่วยให้บริการประชาชน 
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 
6.4 ด าเนินการจัดประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้างฉัตร ตามโครงการเทศบาลบริการเพ่ือรอยยิ้ม

ของประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2560 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเพ่ือทราบถึงความต้องการแท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที ่

6.5 ติดตามและประเมินผลที่ได้จากการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 
 



-99- 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    20,000  บาท    

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานทัว่ไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
 -  ประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 ครั้ง 
10.2  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
 - เทศบาลต าบลห้างฉัตร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
10.3  ตัวบ่งชี้เชิงเวลา 
 - ระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม  – กันยายน  ของทุกปี  
10.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    44 
 

๑.ชื่อ มาตรการ : มาตรการ “ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน ” 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                  ด้วยประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีจ านวน4หมู่บ้าน จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency)และหลักเสมอภาค (Equity)  โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
ก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ   สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อในศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
                ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงาน องค์กรทีม่ีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลห้างฉัตรจึงมีการท า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดการดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการขอประชาชน เพ่ือให้เกิดความพ่ึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์  
      ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
      ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพ่ึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ  
     เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖.วิธีการด าเนินการ  
     ๖.๑ จัดในมีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น                                                                                                                                                                                  
     ๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
     ๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจร
ปิด ภายในสถานที่ให้บริการ  
     ๖.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ลิฟต์ ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  
     ๖.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
     ๖.๖ มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box ) มาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินผลการการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – 2564 
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๘.งบประมาณด าเนินการ  
     ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง และกองช่าง เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     ร้อยละความพ่ึงพอใจของประชาชนผู้บริการ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    45 
 

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน  
๒.หลักการและเหตุผล 
                 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการขอประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขอประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริการจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  
                เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีผ่านมา เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓.วัตถุประสงค์  
     ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
     ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
     ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้บริการ  
     ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต  
     ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้สั้นลง  
     ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลห้างฉัตร  
     ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
     ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
     ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖.วิธีการด าเนินการ  
     ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
     ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการบริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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     ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานการบริการประชาชน      ที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกฯ หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
     ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
     ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  –  ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ทุกส านัก/กอง  ในสังกัด  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 
      ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
     ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
     ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธา
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    46     
 

1.ชือ่โครงการ   :  มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 
๒.  หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจห น้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลต าบลห้างฉัตร
จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีฯให้รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓.๒ เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอรองนายกฯพิจารณา 
 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ร้อยละ  ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    47     
 

1.ชื่อโครงการ   :  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
๒.หลักการและเหตุผล 

             ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไป
อย่างรอบคอบ 
 ๓.๒  เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับ
รองนายกเทศมนตรี 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยอาศัยอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนได ้การใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 2. แจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาลให้รับทราบทุกส่วนราชการ 
 3.จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านได้รับทราบ 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    48    
 

1.ชื่อโครงการ   :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.หลักการและเหตุผล 
      เทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป แบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับผ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  มาตรา 50(9) ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496  มาตรา 48 เตรส  ที่ก าหนดให้นายก
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และ 
มาตรา 48 จตุทศ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบล วรรคสาม นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 
48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง ลงวันที่  20 
พฤศจิกายน  2545  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๔.เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขอดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
       2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    49    
1. ชื่อโครงการ :  โครงการรางวัลคนดีศรีห้างฉัตร    
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  

          คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน รวมทั้งพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หาก
บุคคลดังกล่าว ฯ  เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  โดยน้อมน า  พระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ  
และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน   

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน 
รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า พนักงานจ้างตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการ
ปกครอง การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ  ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและประการติคุณ ตลอดจนเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ฯ  
3.วัตถุประสงค์  

3.1  เพื่อส่งเสริมและยกย่องให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชน 
รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ผู้มี
ความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง    ที่ดี ในด้านการครองตน  การครองคน  การครองงาน และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ฯ   

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน 
รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2560  หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   (มาตรา 279-280) 
                  3.4  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  2550 
4.เป้าหมาย/ผลิต  
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประการติคุณ   
จ านวน  3  รางวัล 
5.พื้นที่ด าเนินการ  

ณ   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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6.กิจกรรมด าเนินการ 

6.1) เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
6.2) ก าหนดประเภท รางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  โดยแบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  
         1) คนดีศรีห้างฉัตร  ประเภท  คนท างานดีเด่น   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือพนักงานเทศบาล 
และลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างในสังกัด  ผู้มีสิทธิให้คะแนนต้องเป็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ทุกส่วนราชการในสังกัด ซึ่งมีสิทธิให้คะแนน แก่บุคคลดังกล่าว ฯ  (อาจจะให้คะแนนแก่ตนเองก็ได้)  เท่ากับหนึ่งเสียง 
(1 คะแนน)  โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีห้างฉัตร (ประกาศนัยบัตรยกย่องและเชิดชู
เกียรตฯิ ) ประจ าปี  ประเภท คนท างานดีเด่น      
                    2) คนดีศรีห้างฉัตร  ประเภท  จิตอาสายอดเยี่ยม   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ – 
กู้ภัยในสังกัด ผู้ที่มีจิตใจเป็นสาธารณะ ในการช่วยปฏิบัติหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีความเชี่ยวชาญในการท างาน 
เสียสละเวลา อุทิศตนให้กับงาน โดยคณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาในสายงานจะเป็นผู้เสนอเห็นสมควรผู้ที่จะได้รับ
รางวัลคนดีศรีห้างฉัตร (ประกาศนัยบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติฯ ) ประจ าปี   ประเภท  จิตอาสายอดเยี่ยม  
          3.) คนดีศรีห้างฉัตร  ประเภท  ชุมชนคนต้นแบบ   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล ตลอดจนผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรผู้มีสิทธิให้คะแนนต้องเป็นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
ตลอดจนผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร   ซึ่งมีสิทธิให้คะแนนแก่บุคคลดังกล่าว ฯ   
(อาจจะให้คะแนนแก่ตนเองก็ได้)  เท่ากับหนึ่งเสียง   (1 คะแนน)  โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลคน
ดีศรีห้างฉัตร (ประกาศนัยบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติฯ ) ประจ าปี  ประเภท  ชุมชนคนต้นแบบ  
                        6.3) ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน รวมทั้งพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
      ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  –  ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
     -  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

      งานบริหารงานบุคคล   ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

 1)  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ตลอดจนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 2) คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน รวมทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัด ประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดี  เป็น
แบบอย่างที่ดีของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    50    
 

1.ชื่อ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียงต าบลห้างฉัตร 
2. หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึ ง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากภายนอก
เป็นอย่างดี  เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้ส่งเสริมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2555  
โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอดี การใช้ชีวิต
อย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเน้นเรื่องของความเสมอภาค การไม่เอารัด
เอาเปรียบในสังคมเป็นหลัก รวมทั้งด้านของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพ่ือใหเกิดผล ในทางปฏิบัติในทุก
ระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน ของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง                         
 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เทศบาลต าบลห้างฉัตร
จึงได้จัดท า  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียงต าบลห้างฉัตร เพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และบุคคลต้นแบบ   
ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและต าบล โดยมีฐานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่สามารถถ่ายถอดเป็นบทเรียนให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 50 (7) บ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 16 (6) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ   
3.วัตถุประสงค์ 
                 3.1  เพ่ือค้นหาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและต าบล  
                 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   โดยการสร้างผู้น าและครัวเรือนต้นแบบที่เพ่ือถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                 3.3 เพ่ือสร้างบุคคลและครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการบูรณาการ  การท างาน
ร่วมกันในพื้นท่ี 
4.  เป้าหมาย 
  4.1 ครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  15 ครัวเรือน 
  4.2 แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต าบล จ านวน 1 แห่ง        
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5.พืน้ที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1  เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  6.2  ด าเนินงานตามโครงการ 

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ชี้แจงสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานตามโครงการ รวมไปถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันพิจารณา
คัดเลือก ผู้น าและครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพ้ืนที่ ต าบลห้างฉัตร 

6.2.2  การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลห้างฉัตรทราบ 
6.2.3  สนับสนุนและประสานการจัดหาแหล่งงบประมาณ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
   6.2.4  สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน  

6.2.5 จัดกิจกรรมในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการขับเคลื่อนด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กบัประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร 

 6.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
8.งบประมาณ 
 จ านวน 50,000.- บาท  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
               10.1  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
     - ครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  15 ครัวเรือน 
   - แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต าบล จ านวน 1 แห่ง        
               10.2 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
     -เทศบาลต าบลห้างฉัตร สามารถบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต              
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    51    
 
๑.ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ    มาตรการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือที่ มท 0892.4/ ว435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548  กระทรวงมหาดไทยได้
แนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 นั้น      

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในด้านการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ เป็นการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมี
เป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการท าความตกลงในการปฏิบัติงาน   ซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณาคือ  

การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  เป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มีความส าคัญในการสร้าง
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพ่ือที่จะก ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์แนวทางท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้ก าหนดไว้  
  ดังนั้น  เพื่อด าเนินการตามวิธีการในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เห็นควรจัดให้มีการเจรจา
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือจัดท าแบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานราชการ เพ่ือก าหนดระดับเป้าหมาย และผลส าเร็จของงาน และเสนอต่อ ก.อบต.จังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นกรอบส าหรับการประเมิน ต่อไป  
๓.  วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหารฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการท า
แบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพ่ือก าหนดระดับเป้าหมาย 
และผลส าเร็จของงาน 
   3.2 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
   3.3 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
   3.4 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหารฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการท าแบบข้อเสนอ
และรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ เพ่ือก าหนดระดับเป้าหมาย และผลส าเร็จ
ของงาน ทั้ง 4 ส่วนได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล , กองคลัง, กองช่าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
            6.1 ประชุมหน่วยงาน 
   6.2 ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 
   - ห้ามเรียกเก็บเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
   - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
   - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
   6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
   6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
  6.5 ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
   6.6 รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
๘. งบประมาณ 
   -ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ ที่ได้ก าหนดระดับเป้าหมาย และ
ผลส าเร็จของงาน ทั้ง 4 ส่วนได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล. , กองคลัง, กองช่าง 

10.2 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร  

10.3 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
ตัวชี้วัด  เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีกรอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ                

ร้อยละ 80 
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 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    52    

 
1.ชื่อโครงการ  :  มาตรการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นจากประชาชน ถือเป็นมาตรการส าคัญในการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี และในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีระบบบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุจุดมุ่งหมายได้ 
ตั้งแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และภายหลังจากรับเรื่องราว/ร้องทุกข์จากประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ งาน/ฝ่าย/ส่วน
ราชการหรือคณะท างาน ท าหน้าที่ในการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชน 
มีจัดการข้อมูล มีการตรวจสอบ มีการติดตามเร่งรัด การด าเนินการ/การแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นทราบ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่/งาน/ฝ่าย/ส่วนราชการ หรือคณะท างานรับผิดชอบงาน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๓ เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ

ภายหลัง รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นจากประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะประจ าเทศบาล 
๔.๒ มีเจ้าหน้าที่/งานส่วนราชการหรือคณะท างานรับผิดชอบ งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๔.๓ มีกระบวนการรับ รวบรวม รายงานและแจ้งผลเรื่องราวร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะหรือความเห็นของ

ประชาชน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ที่เทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร 

 ๖.๒ แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝ่าย / ส่วนราชการ หรือคณะท างาน รับผิดชอบงานของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้  

(๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง 
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดแบ่งประเภท แจ้งส่วนงาน/ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือ

ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
Facebook  Wabsite  โทรศัพท์ เป็นต้น 

๖.๓ แจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความเห็นทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4  
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๘. งบประมาณ   

- ไม่มี-  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความเห็น จ านวน ๑ ศูนย ์
๑๐.๒ มีเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝา่ย / ส่วนราชการ หรือคณะท างานรับผิดชอบงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/

ร้องทุกข์ฯ 
๑๐.๓ มีการแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นทราบ 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    53   
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร ได้ก าหนดให้มีแผนงานการขยายผลสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน ไปยังหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) การสร้างขยายผล สร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ    
จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น การก าหนดกลุ่มหรือองค์กรเป้าหมาย ที่จะขยายผลเพ่ิมขึ้น จึงต้องก าหนดไว้เพ่ือเป็นการทิศทางการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
๓. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานสร้างเครือข่าย และก าหนดกลุ่มหรือองค์กรเป้าหมายที่จะด าเนินการ
ขยายผล 

๒.๒ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่กลุ่มเป้าหมายขยายผล 
๒.๓ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมด าเนินงานการป้องกันการทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร จ านวน ๘ แห่ง    
๔.๒ กลุ่ม / องค์กร / หน่วยงานในพื้นท่ี  เช่น  โรงเรียน  รพ.สต.  กลุ่มสวัสดิการชุมชน  กลุ่ม อสม. เป็น

ต้น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

๕.๑ ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปางจ านวน 4 หมู่บ้าน 
๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร    

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชุมวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย 
๖.๒ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม  หรืออบรม  หรือสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการ

ทุจริต   
๖.๓ ท าข้อตกลงกับกลุ่ม องค์กรเป้าหมาย ที่พร้อมเข้าร่วมด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ให้การสนับสนุนบุคลากร ในการให้ความช่วยเหลือการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

(๑) กลุ่ม องคก์รที่ได้ท าข้อตกลงร่วมด าเนินงานกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
(๒) กลุ่ม องค์กรอ่ืนที่มิได้เข้าท าข้อตกลงกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานมี

ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร หรือส านักงาน ป.ป.ช. ในอนาคตต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
๘. งบประมาณ   

จ านวน   5,000.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยการเชิญกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 

๑๐.๒ มีกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๑๐.๓ มีการสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร ที่ไม่เข้าร่วมด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
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 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
        3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
    

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    54  
1.  ชื่อ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลห้างฉัตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
๒. หลักการและเหตุผล 
    ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของ
รัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน ๑ แห่ง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลห้างฉัตร) 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป  ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน  1 แห่ง  
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    55  
 

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๒.หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่ง ใสในการท างานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาล และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง เทศบาล กับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม          จ านวน  ๙๐  คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๘๐ คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย         ร้อยละ  ๘๐ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ        ร้อยละ  ๘๐ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
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๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    56 
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  การเผยแพร่สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร        
ให้ประชาชนทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อ านาจ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้มีไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด และอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคาโดยสรุป เพ่ือเป็นดรรชนีส าห รับการตรวจดู
ของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือเผยแพร่สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน 
  3.2  ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในข้ันตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.3  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้มี
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
4. เป้าหมายและผลผลิต 
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าทุกเดือน ที่ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องสรุปผลการพิจารณาโครงการที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
โครงการ  

6.2 ท าหนังสือถึงก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ให้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
  ปีงบประมาณ  2561 – 25๖4 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 - ไม่มี 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก าหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาให้มี
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
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 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    57 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการของ เทศบาลให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ
เทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคปละวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมี
ผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ เทศบาลต าบลห้างฉัตรให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 ๓.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 ๔.เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕.เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๖.เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง เทศบาลต าบลห้างฉัตรสื่อมวลชนและประชาชน 
๔.เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
 ๔.๑ จัดท าวารสารราบงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร
 ๔.๒ จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 ๔.๓ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 ๔.๕ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 ๔.๖ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔.๗ จัดท าของที่ระลึก 
 ๔.๘ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 ๔.๙ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๑๐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑๑ จัดท า spot 
 ๔.๑๒ เสียงตาสาย 
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๔.๑๓ อ่ืนๆ 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ เทศบาล 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  และมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    58 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นจากประชาชน ถือเป็นมาตรการส าคัญใน
การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี และในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีระบบบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุจุดมุ่งหมายได้ 
ตั้งแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และภายหลังจากรับเรื่องราว/ร้องทุกข์จากประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ งาน/ส านัก/
กอง/ส่วนราชการหรือคณะท างาน ท าหน้าที่ในการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของ
ประชาชน มีจัดการข้อมูล มีการตรวจสอบ มีการติดตามเร่งรัด การด าเนินการ/การแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นทราบ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่/งาน/ฝ่าย/ส่วนราชการ หรือคณะท างานรับผิดชอบงาน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๓ เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ

ภายหลัง รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นจากประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะประจ าเทศบาลต าบลห้างฉัตร   
๔.๒ มีเจ้าหน้าที่/งาน/ฝ่าย/ส่วนราชการหรือคณะท างานรับผิดชอบ งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๔.๓ มีกระบวนการรับ รวบรวม รายงานและแจ้งผลเรื่องราวร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะหรือความเห็นของ

ประชาชน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ณ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๖.๒ แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝ่าย/ส านัก/กอง / ส่วนราชการ หรือคณะท างาน รับผิดชอบงาน

ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้  
(๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง 
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดแบ่งประเภท แจ้งส่วนงาน/ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือ

ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
Facebook  Wabsite  โทรศัพท์ เป็นต้น 

๖.๓ แจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความเห็นทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64  
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๘. งบประมาณ   

- ไม่มี-  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป  ส านักงานเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความเห็น จ านวน ๑ ศูนย ์
๑๐.๒ มีเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝา่ย /ส านัก/กอง/ ส่วนราชการ หรือคณะท างานรับผิดชอบงานศูนย์รับเรื่องราว

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ 
๑๐.๓ มีการแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นทราบ 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    59 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา หากมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทัง้สร้างความเชื่อม่ันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของตน ประชาชนมีสิทธิก าหนด ทิศทางการพัฒนาร่วมกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต าบล รวมไปถึงการจัดท าแผนการด าเนินงาน ที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น 

ดังนั้นการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ มุ่งเน้นยกระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ แผนชุมชน/หมู่บ้าน เป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการตนเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกโดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง 
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคต และการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นแผนงาน/โครงการที่มาจาก
ปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านการส่งเสริมให้ชาวบ้าน รวมตัว  ร่วมคิด ร่วมท า และทบทวนการจัดท า
แผนชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทชุมชนที่ชุมชนเรียนรู้ การจัดการตนเอง น าไปสู่ขั้นตอน
การวิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง ทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาท้องถิ่นจ าต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนา
หมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ความเขม้แข็งให้กับหมู่บ้านในพื้นที่อีกด้วย   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตรและแผนชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบล
ห้างฉัตร  เป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดจึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการบูรณาการระหว่างแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และ
แผนชุมชนของหมู่บ้าน เป็นการเสริมให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปใน   เชิงการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์ 

๓.1  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และวางกรอบแนวทางการพัฒนาของต าบลให้มี
ความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.2  เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาของชุมชน และ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยใช้แผนชุมชนที่แยกประเภทของแผนงาน/โครงการ เป็น  3 ประเภท คือ แผนพ่ึงตนเอง 
(ท าเอง) แผนความร่วมมือ (ท าร่วม) และแผนการสนับสนุน (ท าให้) เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

๓.3  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนาหมู่บ้านแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
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๓.4 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.5 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 

จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแผนชุมชน/หมู่บ้าน  จ านวน 4 หมู่บ้าน  ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือเป็นกรอบ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

๕.1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร 
๕.2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลห้างฉัตร 
๕.3 เทศบาลต าบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร 

6. วิธีด าเนินการ 
5.1  เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
5.2  ด าเนินงานตามโครงการตามปฏิทินการด าเนินงาน 
5.3  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการแล้วเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ            
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 
๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  
- เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชาคมทุกหมู่บ้าน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสนอข้อมูลและ
ปัญหาความต้องการต่างๆของประชาชนในพ้ืนที่วิเคราะห์
ข้อมูลจัดเรียงล าดับความส าคัญ ผ่านมติเห็นชอบของเวที
การประชาคมรวมไปถึงด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เป็นปัจจุบัน 

- เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนา 
- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- หัวหน้าส่วนราชการ/  รัฐวิสาหกิจใน
พ้ืนที่ 
 

3 จัดท าร่างแผนชุมชน - เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 
4 บูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปีของ

เทศบาล โดยผ่านเวทีประชาคมระดับต าบล 
- เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนา 

5 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ รวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูล 
จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาฯ 

6 คณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- คณะกรรมการพัฒนา 

7 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาฯต่อสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

8 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมติและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

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

งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ชุมชนและเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในระดับ หมู่บ้าน/ต าบล มีโอกาสในการท างานพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
มีส่วนร่วม 

10.2 เกิดกระบวนการจัดท าแผนความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหาศักยภาพและปัญหาร่วมก าหนดความมุ่งหวังเพ่ือท าแผนก าหนดกิจกรรมและ
ด าเนินการร่วมกันบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง เสริมด้วยการเกื้อหนุนจากภาครัฐและส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

10.3 เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีที่ได้มาจากปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี     

10.4 เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้วางแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด   
- เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้

ด าเนินการตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ชุมชน/หมู่บ้าน  มีแผนชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้น าไปสู่ขั้นตอนการ

วิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามแผนร้อยละ  80 ขึ้นไป 
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 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    60 
1. ชื่อกิจกรรม  ประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้างฉัตร ตามโครงการ เทศบาลบริการเพ่ือรอยยิ้มของ
ประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อันได้แก่ “มุ่งพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สร้างสุขทุกครัวเรือน” หมายถึง เทศบาลต าบลห้างฉัตรพัฒนาไปสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยว ครอบครัวมีความอบอุ่นและสงบสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
พัฒนาเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้จัดประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้าง
ฉัตร ตามโครงการเทศบาลบริการเพ่ือรอยยิ้มของประชาชนขึ้น เพ่ือระดม ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและวาง
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านของผู้น าท้องถิ่น ทั้ง   4 หมู่บ้าน ตามหลักการ  มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ
ประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก/ผู้น าชุมชน/กลุ่มอาชีพ/สมาชิกสภาเทศบาล,และประชาชน ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจและเข้าใจการบริหารงานของ เทศบาลอย่างยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร ตลอดจนการระดมความ
คิดเห็นของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  

๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านลักษณะภูมิ
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านประชากร ด้านปัญหาในชุมชนฯ เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาของท้องถิ่นได ้

๓.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ใน
ระดับต าบลออกให้บริการประชาชน เพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

๓.4 เพ่ือเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆให้แก่ประชาชนในการับบริการจากรัฐ ณ ที่ตั้งและท าให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี 
4. เป้าหมายและผลผลิต 

จัดการประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจรในทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
6.๒ ประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน/ส่วนราชการและภาคเอกชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมออก

หน่วยให้บริการประชาชน 
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 
6.4 ด าเนินการจัดประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้างฉัตร ตามโครงการเทศบาลบริการ เพ่ือ

รอยยิ้มของประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2558 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเพ่ือทราบถึงความต้องการแท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

6.5 ติดตามและประเมินผลที่ได้จากการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    20,000  บาท    

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  
 -  ประชุมผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร ต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 ครั้ง 
10.2  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
 - เทศบาลต าบลห้างฉัตร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
10.3  ตัวบ่งชี้เชิงเวลา 
 - ระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม  – กันยายน  ของทุกปี  
10.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-133- 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    61    
 

1.ชื่อโครงการ  :  มาตรการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นจากประชาชน ถือเป็นมาตรการส าคัญในการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี และในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีระบบบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุจุดมุ่งหมายได้ 
ตั้งแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และภายหลังจากรับเรื่องราว/ร้องทุกข์จากประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ งาน/ฝ่าย/ส่วน
ราชการหรือคณะท างาน ท าหน้าที่ในการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชน 
มีจัดการข้อมูล มีการตรวจสอบ มีการติดตามเร่งรัด การด าเนินการ/การแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นทราบ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่/งาน/ฝ่าย/ส่วนราชการ หรือคณะท างานรับผิดชอบงาน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๓ เพ่ือให้มกีระบวนการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และ

ภายหลัง รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นจากประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะประจ าเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๔.๒ มีเจ้าหน้าที่/งาน/ฝ่าย/ส านัก/กอง/ส่วนราชการหรือคณะท างานรับผิดชอบ งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๔.๓ มีกระบวนการรับ รวบรวม รายงานและแจ้งผลเรื่องราวร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะหรือความเห็นของ
ประชาชน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ณ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๖.๒ แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝ่าย / ส่วนราชการ หรือคณะท างาน รับผิดชอบงานของศูนย์รับ

เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้  
(๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และความเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง 
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดแบ่งประเภท แจ้งส่วนงาน/ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือ

ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
Facebook  Wabsite  โทรศัพท์ เป็นต้น 

๖.๓ แจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความเห็นทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4  
๘. งบประมาณ   

- ไม่มี  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารทั่วไป  ส านักงานปลัดเทศบาล. เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังข้อเสนอแนะ ความเห็น จ านวน ๑ ศูนย ์
๑๐.๒ มีเจ้าหน้าที่ / งาน / ฝา่ย /ส านัก/กอง/ ส่วนราชการ หรือคณะท างานรับผิดชอบงานศูนย์รับเรื่องราว

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ 
๑๐.๓ มีการแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นทราบ 
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 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    62 
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   งานสาธารณสุข  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง เป็นส่วนงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
๔.เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 ๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 ๕.๔ ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 ๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุข  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดเหตุร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 ๙.๓ ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    63 
 

1.ชื่อโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ     
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
             การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง      
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้ง
ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการท างานด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔.  เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๖.  วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ ๒๕61 - 2564 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  
๙.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐.   ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-138- 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    64 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา หากมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของตน ประชาชนมีสิทธิก าหนด ทิศทางการพัฒนาร่วมกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาล รวมไปถึงการจัดท าแผนการด าเนินงาน ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น 

ดังนั้นการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ มุ่งเน้นยกระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ แผนชุมชน/หมู่บ้าน เป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการตนเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกโดยน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินงาน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง 
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคต และการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นแผนงาน/โครงการที่มาจาก
ปัญหาความต้องการของประชาชน โดยผ่านการส่งเสริมให้ชาวบ้าน รวมตัว  ร่วมคิด ร่วมท า และทบทวนการจัดท า
แผนชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทชุมชนที่ชุมชนเรียนรู้ การจัดการตนเอง น าไปสู่ขั้นตอน
การวิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง ทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบัน และการพัฒนาท้องถิ่นจ าต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนา
หมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านในพื้นที่อีกด้วย   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตรและแผนชุมชนของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบล
ห้างฉัตร เป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดจึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา
การอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการบูรณาการระหว่างแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตรและแผน
ชุมชนของหมู่บ้าน เป็นการเสริมให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปใน   เชิงการบูรณาการการท างานร่วมกัน อีก
ทั้งยังสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์ 

๓.1  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และวางกรอบแนวทางการพัฒนาของต าบลให้มี
ความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.2  เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาของชุมชน และ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยใช้แผนชุมชนที่แยกประเภทของแผนงาน/โครงการ เป็น  3 ประเภท คือ แผนพ่ึงตนเอง 
(ท าเอง) แผนความร่วมมือ (ท าร่วม) และแผนการสนับสนุน (ท าให้) เป็นตัวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

๓.3  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนาหมู่บ้านแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

๓.4 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.5 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 

จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแผนชุมชน/หมู่บ้าน  จ านวน 4 หมู่บ้าน  ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือเป็นกรอบ ในการพัฒนา
ท้องถิน่ 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

๕.1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร 
๕.2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่  ต าบลห้างฉัตร 
5.3. เทศบาลต าบลห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ต าบลห้างฉัตร 

6. วิธีด าเนินการ 
5.1  เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
5.2  ด าเนินงานตามโครงการตามปฏิทินการด าเนินงาน 
5.3  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการแล้วเสนอให้ผู้บริหารทราบ     

  7.  ระยะเวลาด าเนินการ            
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 
๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเ พ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  
- เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชาคมทุกหมู่บ้าน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสนอข้อมูลและปัญหา
ความต้องการต่างๆของประชาชนในพ้ืนที่วิเคราะห์ข้อมูลจัด
เรียงล าดับความส าคัญ ผ่ านมติ เห็นชอบของเวทีการ
ประชาคมรวมไปถึงด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ของแต่ละหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

- เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนา 
- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- หัวหน้าส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจใน
พ้ืนที่ 
 

3 จัดท าร่างแผนชุมชน - เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 

4 บูรณาการแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  โดยผ่านเวทีประชาคมระดับต าบล 

- เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนา 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ 
5 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ รวบรวม

ประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูล 
จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาฯ 

6 คณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- คณะกรรมการพัฒนา 

7 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ต่อสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 
 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
- สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 

8 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมติและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 

- ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

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

งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ชุมชนและเทศบาลต าบลห้างฉัตรในระดับ หมู่บ้าน/ต าบล มีโอกาสในการท างานพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
มีส่วนร่วม 

10.2 เกิดกระบวนการจัดท าแผนความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหาศักยภาพและปัญหาร่วมก าหนดความมุ่งหวังเพ่ือท าแผนก าหนดกิจกรรมและ
ด าเนินการร่วมกันบนพื้นฐานการพ่ึงตนเอง เสริมด้วยการเกื้อหนุนจากภาครัฐและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10.3 เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีที่ได้มาจากปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี     

10.4 เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้วางแผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด   
- เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้

ด าเนินการตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- ชุมชน/หมู่บ้าน  มีแผนชุมชนที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและได้น าไปสู่ขั้นตอนการ

วิเคราะห์และรวบรวมสรุปเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามแผนร้อยละ  80 ขึ้นไป 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลต าบล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารฯ ดังนี้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนา ๔ ปี เทศบาลต าบลห้างฉัตรให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ๙ คน และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรจ านวน ๑๘ คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๑๐ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รวมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ท าให้การ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
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 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
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๑.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     ตามท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๓. วัตถุประสงค์  
     เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน( โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการป้องกันการทุจริต
ในเทศบาลต าบลนั้นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง   
๔.วิธีการด าเนินการ 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้งต าบลห้างฉัตร จ านวน  4  หมู่บ้าน 
๕.วิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลห้างฉัตรอย่างแข็ง
ขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลห้างฉัตรในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมกการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 การคลัง  เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้แทนภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นระเบียบส าคัญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงหมาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560โดยการแก้ไขระเบียบดังกล่าวเป็นการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ระเบียบพัสดุฉบับเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล และการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้จะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ ซึ่ง
เหตุผลดังกล่าว จึงได้ท าการจัดอบรมเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบ เงื่อนไข และตลอดจน
สาระส าคัญในสัญญาจ้าง เพ่ือน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบ กฎหมาย 
และเป็นแนวทางตามหลักธรรมมาภิบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแก่คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

3.3  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและข้อสังเกตในการควบคุมงาน และการตรวจรับงานของทางราชการ 
3.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสรับทราบและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการบริหารสัญญาจ้าง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน
ก่อสร้างของทางราชการ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
4. เป้าหมายโครงการ 
  ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 4 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 5 คน ได้แก่  

- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จ านวน 4 หมู่บ้าน  
- ผู้แทนคณะกรรมการเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง (ผู้แทนประชาคม) หมู่บ้านละ 4 คน 

จ านวน 4 หมู่บ้าน รวม  16  คน 
รวมทั้งหมด 20 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

6.วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง  

(ผู้แทนประชาคม) ระยะเวลาฝึกอบรม ๑ วัน เพ่ือขออนุมัติด าเนินการต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

6.2 ประสานงานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง และ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 9 จังหวัดล าปาง เพ่ือจัดหาวิทยากรฝึกอบรม 

6.3 ก าหนดวันเวลา และสถานที่อบรม 
๖.๕ ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 
6.๖ ประเมินผลโครงการหลังการฝึกอบรมและเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ  2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
15,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นหาพันบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

และมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและข้อสังเกตในการ
ควบคุมงาน และการตรวจรับงานของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10.2 ท าให้การจัดการบริหารด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรด าเนินไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
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 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน          
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    68 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ 
และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑.การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ๒.การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ๓.การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 ๒.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๔.เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๖.วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕64) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    69 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางได้สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน/
หมู่บ้าน ถือเป็นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ มุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ เป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด เกิดความเชื่อมโยงการบูรณาการระหว่างแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางและแผนชุมชนของหมู่บ้าน เป็นการเสริมให้กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาเป็นไปในเชิงการบูรณาการการท างานร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง น าไปสู่การจัดท างบประมาณตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณฯ และเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15  สิงหาคม  และ อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 
24 วรรค 3 หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่น
ก าหนด 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเน้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางในการพิจารณา
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลห้างฉัตรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 3.2  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 
 - ส่งหนังสือผ่านผู้น าชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านในการเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง 
 - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น ในเวปไซต์เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าป     www.hangchat.go.th 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ส่งหนังสือผ่านผู้น าชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านในการเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นทุกครั้งและประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น ในเวปไซต์ เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
  6.2  เผยแพร่เอกสารรายงานการประชุมสภาผ่านผู้น าชุมชนและทางเวปไซต์ของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้รับทราบ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ            
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 10.2  การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด   

- ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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 มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  
        4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    70 
 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
     ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็นห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายใน
หัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในใช้ส าหรับบันทึกผลการ
ประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบ
ประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวมในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

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

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

  3.2 เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4.  เป้าหมายและผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการ ส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6.วิธีการด าเนินงาน 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานและก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือวางระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกันทุกส่วนราชการ 
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 6.2 ส านัก/กอง จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก ) 
เพ่ือประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในห้าด้าน ได้แก่ 

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

6.3 ส านักกอง/กอง จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการคุมภายใน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไข 

6.4 ส านัก/กอง จัดท าแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑ ) 
6.5 ส านัก/กอง จัดท าแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒ ) 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ        
 ตั้งแต่  ตุลาคม – ธันวาคม ของปีงบประมาณ 2561 – 2564   
8. งบประมาณ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการน าไปสู่การปฏิบัติ สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด  ทุกส่วนราชการจัดท าระบบควบคุมภายใน และได้ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ให้ผู้ก ากับดูแล 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    71 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์         
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถุงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคลุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครอบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔.เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท า
ให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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๕.วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
๖.สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๗.หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓.มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔.การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕.เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๘๐                      
ในระดับมาก) 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง ที่
สามารถด าเนินการได ้
         4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    72 
 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร            
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ   
โอน ย้าย 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
๖.วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในอ าเภอ ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลห้างฉัตร จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลห้างฉัตร จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร รบัมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมี
การติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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 ๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นห้า ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึน
ดังกล่าวได้ 
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         4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    73 
- 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การรายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้มอบหมายให้กองคลัง ดูแลและรับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลห้างฉัตร งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละส่วนราชการเป็นรายไตรมาส และให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและก ากับกระบวนการท างานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
3.2 เพ่ือเป็นการช่วยตรวจสอบและอ านวยความสะดวก สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ ปฏิบัติงาน ให้

บรรลุเป้าหมายของการท างาน 
3.3 เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน กับผลที่ได้ตั้งไว้ก่อนการด าเนินงานว่าเป็ นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้หรือไม ่
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ไตรมาสที่ 1  รายงานผลการเบิกจ่าย จ านวน  1 ครั้ง (ตุลาคม  - ธันวาคม) 
4.2 ไตรมาสที่ 2  รายงานผลการเบิกจ่าย จ านวน  1 ครั้ง (มกราคม – มีนาคม) 
4.3 ไตรมาสที่ 3  รายงานผลการเบิกจ่าย จ านวน  1 ครั้ง (เมษายน – มิถุนายน) 
4.4 ไตรมาสที่ 4  รายงานผลการเบิกจ่าย จ านวน  1 ครั้ง (กรกฎาคม – กันยายน) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมโดยล าดับ วันเวลา เลขที่ฎีกา รายการที่เบิกจ่าย จ านวนเงินที่เบิกจ่าย และยอดคงเหลือ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
- ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
10.2 ท าให้ทราบผลการด าเนินงานและระดับของผลงานของแต่ละส่วนงาน 
10.3 ท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในการด าเนินงาน 
10.4 ท าให้มีการใช้ทรัพยากรในการบริหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    74 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามพระเรียบกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกัน ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มี ความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร หรือความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๕.  วิธีการด าเนินการ 
 -มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 -เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๙.  ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลท าให้เกิดความโปร่งใส ใน
การรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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4.2.3ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ      

 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    75 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้แทนภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นระเบียบส าคัญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงหมาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 โดยการแก้ไขระเบียบ ดังกล่าวเป็นการก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ระเบียบพัสดุฉบับเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล และการตรวจการจ้างและการ
ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการ
จ้าง” ต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้วอาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้จะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองได้ ซึ่งเหตุผลดังกล่าว จึงได้ท าการจัดอบรมเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบ เงื่อนไข 
และตลอดจนสาระส าคัญในสัญญาจ้าง เพ่ือน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบ กฎหมาย 
และเป็นแนวทางตามหลักธรรมมาภิบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแก่คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

3.3  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและข้อสังเกตในการควบคุมงาน และการตรวจรับงานของทางราชการ 
3.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสรับทราบและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการบริหารสัญญาจ้าง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน
ก่อสร้างของทางราชการ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
4. เป้าหมายโครงการ 
  ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 4 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 5 คน ได้แก่  

- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จ านวน 4 หมู่บ้าน  
- ผู้แทนคณะกรรมการเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง (ผู้แทนประชาคม) หมู่บ้านละ 4 คน 

จ านวน 4 หมู่บ้าน รวม  20 คน 
รวมทั้งหมด 24 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ห้องเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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6.วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการเปิดซอง/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ( 

ผู้แทนประชาคม ) ระยะเวลาฝึกอบรม ๑ วัน เพ่ือขออนุมัติด าเนินการต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

6.2 ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิค ล าปาง  และ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จังหวัดล าปาง 
เพ่ือจัดหาวิทยากรฝึกอบรม 

6.3 ก าหนดวันเวลา และสถานที่อบรม 
๖.๕ ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 
6.๖ ประเมินผลโครงการหลังการฝึกอบรมและเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

8. งบประมาณด าเนินการ 
15,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นหาพันบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

และมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและข้อสังเกตในการ
ควบคุมงาน และการตรวจรับงานของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10.2 ท าให้การจัดการบริหารด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง ด าเนินไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    76 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ตระหนักถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน  เข้ามามี
ส่วนร่วม โดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น 
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง เทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาการทั้งหมดราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปางให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
๔.  เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.  ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ให้ความส าคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย  
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสร้างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างระเอียดและ
ถูกต้อง 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    77 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด   ก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น   ดังนั้น   แนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กร  ในด้านต่าง ๆ  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น   ก็คือ  การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร   เพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงาน   ให้ได้รับความรู้   ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ   ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่
ก าหนด   และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ในการท างานสามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนั้นยังจัดส่งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ไปอบรมดูงานนอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จาก
สถานที่จริง   สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ   และ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมความรู้ให้สมาชิกเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสมาชิกสภาฯ จึงได้มีท า   โครงการ
เพ่ิมพูนความรู้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้  ประสบการณ์   ในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร  

3.2  เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามระเบียบและข้อกฎหมาย
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.3 เพ่ือให้สมาชิกเทศบาลต าบลห้างฉัตร เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์  อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารและปฏิบัติงานในองค์กร   และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ   ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมายและผลผลิต 
  - สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน  12 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

 6.2  จัดมุมความรู้ภายในห้องชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่ส าคัญครบถ้วน โดยจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ส าหรับการใช้ประชุมสภาท้องถิ่น 
และมีประจ าส่วนกลาง จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 
  - กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. 
  - พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
  - ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 
6.3 จัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงานทั่วไป  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้รับความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน   ภายใต้
กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด   และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและพ้ืนที่ชุมชน 
  10.2  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์   ทัศนคติ   และมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
  10.3  สามารถน าความรู้ที่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี   เพ่ือก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันท างาน
ด้วยความรัก   ความสามัคคี   เอื้ออาทรต่อกัน   ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองและ
องค์กร 
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 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
          

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    78 
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายงฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน 12  คน 
๕.พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๖.วิธีด าเนินงาน 
 ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือร่วม
ติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 6 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน ๒ คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจ านวน 1๒ คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1 ศูนย์ รวม 1 คน 
 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๑๐.ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลต าบลห้างฉัตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลเกิด
ทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    79 
๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีสวนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณพ้ืนที่ชุมชน 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ .-  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล    เทศบาลต าบลห้างฉัตร  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ล าดับที่    80 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตร ได้ก าหนดให้มีแผนงานการขยายผลสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน ไปยังหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) การสร้างขยายผล สร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ จะ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น การก าหนดกลุ่มหรือองค์กรเป้าหมาย ที่จะขยายผลเพ่ิมขึ้น จึงต้องก าหนดไว้เพ่ือเป็นการทิศทางการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
๓. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานสร้างเครือข่าย และก าหนดกลุ่มหรือองค์กรเป้าหมายที่จะด าเนินการ
ขยายผล 

๒.๒ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่กลุ่มเป้าหมายขยายผล 
๒.๓ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมด าเนินงานการป้องกันการทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร จ านวน ๘ แห่ง    
๔.๒ กลุ่ม / องค์กร / หน่วยงานในพื้นท่ี  เช่น  โรงเรียน  รพ.สต.  กลุ่มสวัสดิการชุมชน  กลุ่ม อสม. เป็น

ต้น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

๕.๑ ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน 4 หมู่บ้าน 
๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร    

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชุมวางแผนเพื่อการขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย 
๖.๒ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม  หรืออบรม  หรือสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการ

ทุจริต   
๖.๓ ท าข้อตกลงกับกลุ่ม องค์กรเป้าหมาย ที่พร้อมเข้าร่วมด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ให้การสนับสนุนบุคลากร ในการให้ความช่วยเหลือการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

(๑) กลุ่ม องค์กรที่ได้ท าข้อตกลงร่วมด าเนินงานกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
(๒) กลุ่ม องค์กรอ่ืนที่มิได้เข้าท าข้อตกลงกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานมี

ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร หรือส านักงาน ป.ป.ช. ในอนาคตต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ    

๗.๑ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
๘. งบประมาณ   

5,000.- บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๙.๑ ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยการเชิญกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๑๐.๒ มีกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
๑๐.๓ มีการสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร ที่ไม่เข้าร่วมด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต  
 
 
 

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