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ค าน า 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลสันทรายหลวงจึงได้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้
เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเทศบาลต าบลสันทรายหลวงต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทน า        หน้า 
            องค์ประกอบ ประกอบด้วย  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 1 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตของ 2 
                           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 4 
 เป้าหมาย 4 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 5 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ 7 
  ที่ด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ             
    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  19 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 36 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 66 
 ของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 77 
  การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
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บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาส  
ของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  
เ พ่ือพิจารณาว่ าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่ มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลหรือไม่ 
   ทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
    1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงิน
การคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
    3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
    4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
    5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 
    6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาด
ความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
    7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และ
อิทธิพลท้องถิ่น 
 
   สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุป
เป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
    1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาส
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช่กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจ
หน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุ
นิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้
เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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     3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมใน
สายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่
จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
     4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - 
จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ใน
บางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
     5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเอง
และครอบครัว 
     6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
คุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความ
ละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตน
เป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
     7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คน
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การ
งานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็น
คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญ
และบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
   ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s 
หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
2. หลักกำรและเหตุผล  

   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะ
ทวีความรุนแรงและสลับซับซ่อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความ
มั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริต
คอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
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อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
   แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายาม 
ในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง  และ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผล
ให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ขาดความเข้มแข็ง 
   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับ
ที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ 
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต
ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเทศบาลต าบลสันทรายหลวงต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงรวมถึงประชาชน 
ในท้องถิ่น 
   3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
   4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
4. เป้ำหมำย 

   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
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   3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
อย่างเหมาะสม 
   5) เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
ค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน 
   2) เทศบาลต าบลสันทรายหลวงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่ งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน  
ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มี 
ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   5) เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 



7     

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

1.1.1 (1) โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

200,000 200,000 200,000 200,000

1.1.1 (2) โครงการ
พฒันาศักยภาพการ
ด าเนินงาน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ

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

1.1.1 (3) โครงการ
พฒันาศักยภาพการ
ด าเนินงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง  พนักงาน

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

1.1.2 (1) โครงการ
ส่งเสริมการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตใน
การปฏบิติังาน

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

1.1.2 (2) มาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏบิติังาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวง

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

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักแก่
ประชาชนทกุ
ภาคส่วนใน
ทอ้งถิ่น

1.2.1 โครงการฝึกอาชีพ 350,000 350,000 350,000 350,000

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บคุลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาทอ้งถิ่น 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทจุริต

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติ 4 ป ี
(พ.ศ.2561 - 2564)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักแก่
ประชาชนทกุ
ภาคส่วนใน
ทอ้งถิ่น (ต่อ)

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษฟ์ื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
ทอ่งเที่ยว พฒันา และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ในชุมชน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

(1) โครงการเข้าวดัฟงั
ธรรม

300,000 300,000 300,000 300,000

(2) โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเมือง
การปกครอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

มิติที่ 1 รวม  จ านวน 9 โครงการ 13,120,000 13,120,000 13,120,000 13,120,000

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทจุริต (ต่อ)
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

2.1 แสดง
เจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำร
ทจุริตของ
ผู้บริหำร

กิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงต่อต้ำนกำร
ทจุริตของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร 
ของเทศบำลต ำบลสัน
ทรำยหลวง

- - - -

2.2.1 (1) โครงกำร
จัดท ำแผนพฒันำ
เทศบำลต ำบลสันทรำย
หลวง

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

2.2.1 (2) โครงกำร
จัดท ำแผนด ำเนินกำร

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

2.2.2 (1) โครงกำร
จัดท ำแผนเทศบญัญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปแีละเพิ่มเติม

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

2.2.2 (2) โครงกำร
จัดท ำเทศบญัญัติตำม
อ ำนำจหน้ำที่

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

2.2.3 (1) โครงกำร
จัดท ำและปรับปรุงระบบ
แผนที่ภำษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

2.2 มำตรกำร
สร้ำงควำม
โปร่งใสในกำร
ปฏบิติัรำชกำร

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปอ้งกันการ
ทจุริต

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 -2564)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ

2.3.1 (1) โครงกำรลด
ขั้นตอนกำรปฏบิติังำน
และระยะเวลำปฏบิติั
รำชกำร

- - - -

2.3.2 (1) มำตรำกำร
กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ 
อนุญำต ส่ังกำร เพื่อลด
ขั้นต่อปฏบิติัรำชกำร

- - - -

2.3.2 (2) มอบหมำย
เจ้ำพนักงำนทอ้งถิ่นตำม
พระรำชบญัญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522

- - - -

2.4 กำรเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงำน/
บคุคลในกำร
ด ำเนินกิจกำร 
กำรประพฤติ
ปฏบิติัตนให้
เปน็ที่ประจักษ์

(1) โครงกำรส่งเสริมคน
ดีศรีชุมชน

250,000 250,000 250,000 250,000

2.5 มำตรกำร
จัดกำรในกรณี
ได้ทรำบ หรือ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
กำรทจุริต

2.5.1 (1) มำตรกำร 
"จัดท ำข้อตกลงกำร
ปฏบิติัรำชกำร" เทศบำล
ต ำบลสันทรำยหลวง

- - - -

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปอ้งกันการ
ทจุริต (ต่อ)

2.3 มำตรกำร
กำรใช้ดุลยพนิิจ
และใช้อ ำนำจ
หน้ำที่เปน็ไป
ตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำร
บำ้นเมืองที่ดี
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ

2.5.2 (1) กิจกรรมให้
ควำมร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ เพื่อกำรตรวจสอบ
 ควบคุม ดูแลกำรปฏบิติั
รำชกำรของเทศบำล
ต ำบลสันทรำยหลวง

- - - -

2.5.2 (2) มำตรกำร 
"ใหค้วำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนตรวจสอบทั้ง
ภำครัฐและองค์กรอิสระ"

- - - -

2.5.2 (3) มำตรกำร 
"แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน"

- - - -

2.5.3 (1) มำตรกำร 
"ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมี
บคุคลภำยนอกหรือ
ประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำล
ต ำบลสันทรำยหลวงวำ่
ทจุริตและปฏบิติัรำชกำร
ตำมอ ำนำจน้ำที่โดยมิชอบ

- - - -

2.5.3 (2) โครงกำร
จัดต้ังและปรับปรุงศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ระดับ
เทศบำลต ำบลสันทรำย
หลวง

- - - -

2.5 มำตรกำร
จัดกำรในกรณี
ได้ทรำบ หรือ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
กำรทจุริต (ต่อ)

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปอ้งกันการ
ทจุริต (ต่อ)
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปอ้งกันการ
ทจุริต (ต่อ)

2.5 มำตรกำร
จัดกำรในกรณี
ได้ทรำบ หรือ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
กำรทจุริต (ต่อ)

2.5.3 (3) โครงกำร
จัดต้ังและปรับปรุงศูนย์
ด ำรงธรรม ระดับ
เทศบำลต ำบลสันทรำย
หลวง

- - - -

มิติที่ 2 รวม จ านวน 17 โครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

(1) โครงการจัดต้ังและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและรับเร่ืองราว
ร้องทกุข์

70,000 70,000 70,000 70,000

3.1.3 (1) โครงการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบล
สันทรายหลวง

300,000 300,000 300,000 300,000

3.2.1 (1) โครงการ
จัดท าเวทปีระชาคม
ระดับต าบล/หมู่บา้น/
ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000

3.2.1 (2) โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน

- - - -

3.2.2 (1) โครงการ
เทศบาลเคล่ือนที่

500,000 500,000 500,000 500,000

3.2.3 (1) กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงใหผู้้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์
รับทราบ

- - - -

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 -2564)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ

3.1 จัดใหม้ีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เปน็
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏบิติัราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นได้
ทกุขั้นตอน

3.2 การรับฟงั
ความคิดเหน็ 
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทกุข์ของ
ประชาชน

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ
หมายเหตุ

3.3.1 (1) กิจกรรม
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล

- - - -

3.3.2 (1) โครงการ
แต่งต้ังคณะท างานการ
จัดประชุมประชาคม
หมู่บา้นและด าเนินงาน
การจัดประชาคมต าบล

- - - -

3.3.3 (1) โครงการ
ก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏบิติั
ตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีของ
เทศบาลต าบลสันทราย
หลวง

- - - -

มิติที่ 3 รวม จ านวน 9 โครงการ 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 
(ต่อ)

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

4.1.1 (1) โครงการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน

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

4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน

- - - -

4.1.2 (2) มาตรการ
ติดตามและประเมิน
ระบบควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลสันทราย
หลวง

- - - -

4.2.1 (1) มาตรการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบคุคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
 การโอนย้าย

- - - -

4.2.2 (1)  กิจกรรมการ
รายงานผลการเบกิ
จ่ายเงินใหป้ระชาชน
ได้รับทราบ

- - - -

4.2.2 (2) กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลสันทราย
หลวง

- - - -

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ภารกิจตามมิติมิติ หมายเหตุ

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 -2564)

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏบิติั หรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ภารกิจตามมิติมิติ หมายเหตุ

4.2.3 (1)  กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน

- - - -

4.2.3 (2) กิจกรรม
อบรมคณะกรรมการ
ตรวจรับ/คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง

- - - -

4.3.1 (1) โครงการ
อบรมใหค้วามรู้ด้าน
ระเบยีบ กฎหมายทอ้งถิ่น
 ผู้บริหาร  และสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น

- - - -

4.3.1 (2)  กิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลฯ

- - - -

4.3.2 (1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ใหม้ีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏบิติังานฝ่ายบริหาร 
เทศบาลต าบลสันทราย
หลวง

- - - -

4.3.2 (2) กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการ
ปฏบิติังานของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสัน
ทรายหลวง

- - - -

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาทอ้งถิ่น

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ)

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏบิติั หรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
(ต่อ)
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ภารกิจตามมิติมิติ หมายเหตุ

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้า
ระวงัการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน

- - - -

4.4.1 (2) กิจกรรมการ
ติดปา้ยประชาสัมพนัธ์
กรณีพบเหน็การทจุริต 10,000 10,000 10,000 10,000

4.4.2 (1) มาตรการการ
ส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายด้านการ
ปอ้งกันการทจุริต

- - - -

มิติที่ 4 รวม จ านวน  15 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบรูณาการ
ทกุภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการ
ทจุริต

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
(ต่อ)



 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.1.1. (1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      การบริหารการกิจการสาธารณะในสังคมกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม  สามารถน าหลักของ
พระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีภายในองค์กร 
  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล 

สันทรายหลวง มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒.  เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน  
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อบริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
6. วิธีด าเนินการ 
     1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    2. ประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ 
   3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
   4. ด าเนินการตามโครงการ 
   5. ติดตาม วัดผล และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1.  สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
  2.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ
ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เกิดความรักความสามัคคี
ภายในองค์กร 
  4.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เกิดจิตส านึกรักองค์กร
และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
 
   1.1.1 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ลงวันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559  
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ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม  
เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้ง
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ า
ใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
  ประกอบกับเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี 
ด้านการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2559 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น จึงได้มีการจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
    2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
    3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
    4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ผู้บริหาร สมาชิกสภา จ านวน 17 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    2. ประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ 
   3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
   4. ด าเนินการตามโครงการ 
   5. ติดตาม วัดผล และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 5,000,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
   ประชาชนผู้มารับบริการที่ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวงประเมินความพึง
พอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
   1.1.1 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติ 
ให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง 
การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม  
ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงาน
ทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
  ประกอบกับเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  และ 
ที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2559 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 
บุคลากรส าหรับข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
    2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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    3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
    4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จ านวน 60 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    2. ประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ 
   3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
   4. ด าเนินการตามโครงการ 
   5. ติดตาม วัดผล และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 5,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
   ประชาชนผู้มารับบริการที่ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวงประเมินความ 
พึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
   ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
   1.1.2 (1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ในปี พ.ศ. 2564 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
   2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงาน
ทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่อง
ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้าน
การต่อต้านการทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7  
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ค านวณข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
   1.1.2 (2) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ตามที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง พ.ศ. 2559 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างลงวันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 ก าหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ้งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน 
ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละ
เว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ 
ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ควรน าแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจ 
ของประชาชน เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
    2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงเ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธ รรม มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
    3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
    4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ 
ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  
ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
    5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาล ต าบล 
สันทรายหลวง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ 
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล 

 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
   1.2.1 โครงการฝึกอาชีพ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการฝึกอาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไป
วางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาส
และยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็น
เบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่
ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์
ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
   กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสันทรายหลวง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 
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3. วัตถุประสงค์ 
     1. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในพื้นที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
   2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
สันทรายหลวง 
   3. สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
   4. สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
   5. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง     

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
   2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
   3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
   4. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 350,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
   4. มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
   5. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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   โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบ
ตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
ไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการ
ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยใน
ปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิม
ปริมาณป่าไม่ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่าย
และประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ  
ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    1. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง จ านวน 21 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล 
ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
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    2. ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่ เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 21 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชนต่างๆ 
    3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆ  
ทั้ง 21 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี 
ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
   2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม
ประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
   3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
   4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืช 
ในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง 
   5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกาย  
ของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
   6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ  
ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 1,200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 

  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

   (1) โครงการเข้าวัดฟังธรรม   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการเข้าวัดฟังธรรม   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น ท าให้สภาพสังคมดั้งเดิมก าลังเปลี่ยน
ไปสู่วัฒนธรรมตะวันตกทีละน้อย ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้สามารถรับรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ๆ 
จากชีวิต ประจ าวันรอบตัวทางสื่อต่างๆ โดยได้รับข้อมูลอย่างไร้ขีดจ ากัด อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือจากสิ่งพิมพ์หลากหลาย โดยเต็มไปด้วยค่านิยมที่เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตก
เป็นสิ่งที่ทันสมัย  เยาวชนจ านวนไม่น้อยก าลังอยู่ระหว่างท่ามกลางความดีงามของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดั้งเดิม และวิทยาการใหม่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ถึงแม้วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของท้องถิ่ น  
จะเปลี่ยนแปลงไปแต่การคงอยู่ของวัฒนธรรมก็ยังมิได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้นองค์กรต่างๆ
พยายามเข้ามามีบทบาทสนับสนุนคอยดูแลอนุรักษ์  ปฏิบัติสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติ
กันมาโดยเฉพาะใน เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งตามประเพณีของชาวพุทธมีแนวปฏิบัติและมีความเชื่อว่า 
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน 
โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอน  
แก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีท่ีอยู่ประจ า แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงต าหนิว่าไปเหยียบข้าว
กล้าและพืชอ่ืนๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่
ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง  
ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เว้นแต่มีกิจ
ธุระจ าเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดี๋ยวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้  
คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืนเรียกว่า สัตตาหะ หากเกินก าหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์ แห่งการจ าพรรษา 
จัดว่าพรรษาขาด ระหว่างเดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือ 
ในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทัน ก็ต้องพ่ึงโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้าน
เห็นพระได้รับความล าบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพ่ือให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลายๆ  
องค์ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่าที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจ 
ของท่านครั้ งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจ าเลย  
บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชน
นัก สร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ 
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   การที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่ประจ าเป็นที่เช่นนี้ เป็นการดีส าหรับสาธุชน
หลายประการ กล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระ ส่วนผู้ที่อายุ 
ยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็น าไปฝากพระ โดยบวชเป็นเณรบ้าง ถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้าง  
ท่านก็สั่งสอนธรรม และความรู้ให้ และโดยทั่วไป พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปท าบุญที่วัด 
นับว่าเป็นประโยชน์ 
   ส าหรับการปฏิบัติตน ในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนมักจะจัด 
เครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ สามเณร  
 ที่ตนเคารพนับถือ ที่ส าคัญคือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาดใหญ่เพ่ือให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์อยู่
ได้ตลอด 3 เดือน มีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ า แม้การ
เข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ท าบุญรักษาศีลและช าระ
จิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระท าความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิ
วิหารและอ่ืนๆ พอถึง วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีล
กันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้น อบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น 
อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลาน ของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียน และอยู่จ า
พรรษาในระหว่างนี้จะได้รับ อานิสงส์อย่างสูง ประกอบกับกิจกรรมส าหรับพุทธศาสนิกชน  
ในช่วงเข้าพรรษา อาทิร่วมกิจกรรมท าเทียนจ าน าพรรษา ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ าฝน และ
จตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร ร่วมท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล และ อธิษฐาน  
งดเว้นอบายมุขต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงกิจกรรมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
   2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน 
   3. เพ่ือส่งเสริมความสมานสามัคคีระหว่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงกับภาค
ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   1. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 21 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  50  คน   
รวม 1,050 คน 
   2. มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เป็นต้น 
   3. มีส่วนร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพ้ืนที่ อาทิ สภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     วัดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 7 แห่ง 
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6. วิธีด าเนินการ 
     1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    2. ประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ 
   3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
   4. ด าเนินการตามโครงการ 
   5. ติดตาม วัดผล และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 300,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. สามารถสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป 

    2. สามารถประยุกต์ค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    3. สามารถส่งเสริมความสมานสามัคคีระหว่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวงกับภาค
ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐในพ้ืนที่ 
 
   (2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการเมืองการปกครอง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการเมืองการปกครอง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ประชาคม คือ การรวมกลุ่มคนทางความคิดของคนในพ้ืนที่ โดยมิแบ่งแยกซึ่งอาศัย
การร่วมไม้ร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ของพ้ืนที่โดยส่วนรวม ซึ่งที่ผ่านมา “ประชาคม” ในประเทศไทย 
ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็มีอยู่บ้างแล้ว ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งและการกระจัดกระจาย  
อยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามหากจะรอให้มี “ประชาคม” ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติดังกล่าว 
แล้วเต็มที่ประเทศไทย คงต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในขณะที่ทางภาคราชการเองก็ยังถูกมองว่า  
มีการท างานในรูปแบบเดิม คือ ไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเท่าใดนัก ในเวลาเดียวกัน
ประชาชนจ านวนไม่น้อยก็ยังไม่ตื่นตัวพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า โดยจัดให้มีเวทีกลาง 
ของประชาคมเพ่ือเป็นจุดเริ่ม และแรงกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ประชาชนได้มีโอกาส  
พบปะกัน เพ่ือร่วมเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึ่งบางส่วนอาจร่วมมือกัน
ช่วยตัวเองได้ที่เหลือก็เสนอให้ส่วนราชการรับไปด าเนินการแก้ไขในปัจจุบันหมู่บ้านต าบลต่างๆ  
 
 



๓๔ 
 

จะมีกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อมๆ อยู่แล้วหลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มแม่บ้าน 
อสม.ฯลฯ โดยแต่ละกลุ่มจะมาช่วยกันคิด และแก้ไขปัญหาส าคัญของพ้ืนที่นั้นได้ เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด ปัญหาทางสังคม ภัยพิบัติ ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวทีกลางส าหรับการ
แสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาส่วนร่วมประชาคมหรือเวทีกลาง  
ตามแนวความคิดนี้ถึงแม้จะถูกมองว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าเวทีนี้สามารถก าหนด
ผู้เข้าร่วมให้ตรงกับกลุ่มที่มีบทบาทในหมู่บ้านแล้ว เวทีนี้ในชั้นต้นจะเป็นเวทีที่เราสามารถก าหนด 
ให้ส่วนราชการไปฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการก่อนที่จะมีการปฏิบัติจัดท าโครงการ  
ซึ่งย่อมดีกว่าระบบปัจจุบันที่ยังไม่ค่อยมีการรับฟังชาวบ้านอย่างจริงจังนัก และถ้าสามารถ
ประคับประคองการด าเนินงานของประชาชนให้ดีตามขั้ นตอนที่จะได้กล่าวต่อไป เวทีนี้ก็จะมี 
ความยั่งยืนต่อไปได้ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการประชุมประชาคมที่เข้มแข็งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตย  
ถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาที่ประชาชน โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนดังนั้นจึงควรน าหลักการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการประชาคม และน ามาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และกระแส  
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลก ในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น สังคมโลก
ก าลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การค้าระหว่างประเทศ 
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระ
ทางความคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการปกครองโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนที่ทุกๆ
ประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เพ่ือน าวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเทศบาล 

  4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน   
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     21 หมู่บ้าน 
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6. วิธีด าเนินการ 
     1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    2. ประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการ 
   3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
   4. ด าเนินการตามโครงการ 
   5. ติดตาม วัดผล และประเมินผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 1,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในระบบการเมืองการปกครอง 
   2. มีเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม ในการสร้างความ
มั่นคง และยั่งยืนของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
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มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

   กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ้งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง 
ลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
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และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้ง  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่น 
    ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี 
ค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  
ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต  ของคนท างานราชการส่ วนท้องถิ่ น  
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  
และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น 
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการ
อ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น  
ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายหลวงต้องแสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
    2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
    3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 



๓๘ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง 
    2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
    3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
    4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
    5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
    6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
    7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
    8. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 4 ปี  
จ านวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความโปร่งใส สามารถ 
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1 (1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ให้ค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีแผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  นโยบายการพัฒนา
ของผู้บริหารท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล 
   2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน และมีการด าเนินการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
   3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการ 
   4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
   2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   3. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
ให้สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 21 หมู่บ้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
      ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
     ขั้นตอนที่  1    การเตรียมการจัดท าแผน 

  ขั้นตอนที่  2    การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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  ขั้นตอนที่  4     ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  5    จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  6    จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่  7    การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ทบทวนทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   2.2.1 (2) โครงการจัดท าแผนด าเนินการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท าแผนด าเนินการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการหรือได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
   2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
   3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
   4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
   5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
   6. เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควรจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาใด  
ซึ่งท าให้การด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    แผนด าเนินการเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

6. วิธีด าเนินการ 
    จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
     1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศ แผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ทบทวนทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร เนื่องจากแผนการด าเนินงานท าให้การ
ท างานเป็นระบบ ก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการท างาน มีการร่วมมือ และประสาน
การท างานร่วมกัน 
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   2. ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ เพราะการวางแผนจะเป็นแนวทางที่
ชัดเจน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้จากแผนล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และมี
ใครเป็นผู้ร่วมท างาน ท าให้เกิดความม่ันใจ และแน่ใจว่าสิ่งที่ท านั้นสามารถท าได้ 
    3. แผนการด าเนินงาน ท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า
และประหยัด 
   4. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
   5. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
   6. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
   7. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 
   2.2.2 (1) โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพิ่มเติม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ลักษณะของงบประมาณ ความว่า เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้มีงบประมาณรายจ่าย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย , งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ , องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาท้องถิ่น, งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือ
ระหว่างกันได้, งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายจ่าย  
งบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน 
   รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ  
    1. รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 
         ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
        ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
        ค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
        ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
        จ. หมวดเงินอุดหนุน 
        ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ 
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    2. รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
ก่อสร้างรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้
เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระท าได้ต่อเมื่อ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอกับการใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่าย 
ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้
ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสินของประมาณการรายรับ
ประจ าปี 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
   2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
   3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ  
   4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
   5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน   
   6. เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควรจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาใด  
ซึ่งท าให้การด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

6. วิธีด าเนินการ 
     1. ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมารการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และ
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
   2. ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติ
ให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และ
จัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 15 สิงหาคม 
   3. ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน า 
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันในระยะเวลาท้องที่ก าหนดไว้ ให้เสนอ  
ขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้รายงานนายอ าเภอหรอืปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
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   4. การร่างพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ทบทวนทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณฯ ท าให้
การท างานเป็นระบบ ก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการท างาน มีการร่วมมือ และ
ประสานการท างานร่วมกัน 
   2. ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ เพราะการวางแผนจะเป็นแนวทาง 
ที่ชัดเจน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้จากแผนล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และ  
มีใครเป็นผู้ร่วมท างาน ท าให้เกิดความม่ันใจ และแน่ใจว่าสิ่งที่ท านั้นสามารถท าได้ 
    3. เทศบัญญัติงบประมาณฯ ท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
   4. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
   5. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
   6. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
   7. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
    
   2.2.1 (2) โครงการจัดท าเทศบัญญัติตามอ านาจหน้าที่ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท าเทศบัญญัติตามอ านาจหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    เทศบัญญัติ คือกฎหมายที่เทศบาลออกเพ่ือใช้บังคับในเขตเทศบาลทั้งนี้อาศัยอ านาจ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของ
นายกเทศมนตรี ผู้พิจารณา ได้แก่สภาเทศบาล ผู้อนุมัติ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรา ได้แก่  
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นายกเทศมนตรี ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ ให้คณะเทศมนตรี 
มีอ านาจออกเทศบัญญัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภา เทศบาลคราวต่อไปถ้าสภาเทศบาล
อนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราว 
ก็เป็นอันตกไปแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็น ไประหว่างใช้เทศบัญญัติชั่วคราวนั้น  
การประกาศใช้ ณ ที่ท าการส านักงานเทศบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
   1.  เ พ่ือปรับปรุง เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้ เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นท่ีมี 
   2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั่วไปได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการให้เกิด
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
   3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการใช้มาตรการทางกฎหมายให้มีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการ อันจะน าไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    เทศบัญญัติตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

6. วิธีด าเนินการ 
   1. ส ารวจสถานประกอบการที่มีอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด และจัดกลุ่มการประกอบ       
กิจการที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 
   2. จัดท าจัดท าร่างเทศบัญญัติตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
เพ่ือขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี  
 
   3. จัดท าร่างเทศบัญญัติ โดยได้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างเทศบัญญัติ  
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น าชุมชน ซึ่งในการจัดท าร่างเทศบัญญัติได้
ปรึกษาเรื่องแนวทางการยกร่างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดท าร่างเทศบัญญัติแล้วเสร็จได้ส่งร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง  
   4. ขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องทัว่ไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเทศบัญญัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณฯ ท าให้
การท างานเป็นระบบ ก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการควบคุมการท างาน มีการร่วมมือ และ
ประสานการท างานร่วมกัน 
   2. ท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ เพราะการวางแผนจะเป็นแนวทาง 
ที่ชัดเจน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้จากแผนล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และ  
มีใครเป็นผู้ร่วมท างาน ท าให้เกิดความม่ันใจ และแน่ใจว่าสิ่งที่ท านั้นสามารถท าได้ 
    3. เทศบัญญัติงบประมาณฯ ท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
   4. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
   5. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
   6. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
   7. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  
   2.2.3 (1) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  ได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า  แต่เนื่องจากมีปัญหารายได้มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่าง ๆ   
การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ตามที่วางเป้าหมายไว้  การแก้ไข
ปัญหารายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของท้องถิ่นให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ยุติธรรม  และสะดวกรวดเร็วที่สุด 
   การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ได้ครบถ้วน
ถูกต้องคือ การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม
โครงการจะท าให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีข้อมูลรายละเอียดส าหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวง ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง  
ท าให้การจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบที่แน่นอน และสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการน า
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท า การปรับปรุงข้อมูล การใช้และการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง   
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         ฉะนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง มีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถ
น าข้อมูลแผนที่ภาษีไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านอ่ืนๆจึงได้จัดท า “โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน” เพ่ือใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขึ้น แต่สืบเนื่องจากการปฏิบัติตาม
โครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติที่นานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และใช้งบประมาณ ใน 
การจัดท าสูง เทศบาลต าบลสันทรายหลวงจึงจัดท าโครงการ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนที่แม่บท 
ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนในล าดับแรกก่อน เพ่ือให้ได้แผนที่แม่บทที่พร้อมจะน าไปใช้งาน และท าตาม
ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เป็นแผนที่ภาษีในปีต่อ ๆ ไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีแผนที่แม่บทที่สามารถน ามาประกอบ 

เป็นแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินได้ 
2. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดิน (สาระบบที่ดิน) ในเขตพ้ืนที่ฯ 
3. เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ของแผนที่แม่บทให้เป็นเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) อย่าง

ชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
   4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

6. วิธีด าเนินการ    
   1. จัดท าและเสนอโครงการจัดท าแผนที่แม่บท เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
   2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
และค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
 

3. ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ทบทวนทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 1,500,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจาก
ส านักงานที่ดิน ที่สามารถน าไปใช้กับโปรแกรม LTAX 3000 ได ้
   2.  แผนที่แม่บทท่ีจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถน าไปลงข้อมูลภาคสนามได้ในปี
ต่อไป 
   3. เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมน าไปพัฒนาในงาน
จัดท าผังเมืองได้ 
   4. เทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีข้อมูลระวางแผนที่ ซึ่งต่อกันทุกระวางจน
ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลฯ 
   5. มีแผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทศิทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
    เทศบาลต าบลสันทายหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ  
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้ เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
    2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
    3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
    4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความ
โปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
    3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
    4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
     4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่
ประชาชน 
     4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
     4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
     4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์มทุกงานบริการ 
     4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มี
การให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
     4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษา
ราชการแทน 
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    5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
    6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
เพ่ือน าจุดบกพร้องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
     2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
    3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
    4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 
   2.3.2 (1) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ 
ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว  
ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมาย 
ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
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    ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ปลัดเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
    1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ปลัดเทศบาลต าบลสันทรายหลวง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการ 
    2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
    3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ปลัดเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   2.3.1 (2) มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มอบหมายเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ 
ของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิด  
ความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบ
อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
    2. เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน 
ให้เป็นที่ประจักษ ์

   (1) โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการส่งเสริมคนดีศรีชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหา
มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรม
และอ่ืนๆ 
   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง 
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล 
หรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น  
ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแส 
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญ  
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
    2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมาก
ยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประกอบ 
คุณงามความดี เป็นที่ยกย่องในด้านต่างๆในพ้ืนที่  (คนดีศรีชุมชน) ที่ประพฤติปฏิบัติตน 
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เว็บไซต์
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    จ านวนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

   2.5.1 (1) มาตรการ"จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น  
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้
จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม  
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก 
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
    ดังนั้น เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่
จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
    1.  เ พ่ือให้บุ คลากรปฏิบัติ ร าชการด้ วยความซื่ อสั ตย์  สุ จริ ต  มีคุณธรรม  
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
    2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
    3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตาม 
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
    3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    มีการจัดท าข้อลกลงการปฏิบัติราชการ 
 
    2.5.2 (1) มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     เทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือ  
ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก 
จะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ 
    การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ 
งบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างขอ
ทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน 
นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
    ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการ
ทางวินัย ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
     นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล  
สันทรายหลวง เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี 
ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
    2. เ พ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริ หารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    - ทุกส านัก / กอง / ฝ่าย / งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
    - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -  2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือ 
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
    2. เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
   2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ 
และองค์กรอิสระ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
    กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ  
อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 



๕๘ 
 

    ดังนั้น เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
     ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
     - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
     - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
     - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
   2.5.2 (3) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ด้วยเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่ง เสริม 
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  
แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต 
ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
    ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับ
เรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลสันทรายหลวงรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน  
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
    2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
    2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
    3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
    4. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและ
ขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๖๐ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล  
ต าบลสันทรายหลวงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
   2.5.3 (1) มาตรการ "ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายหลวงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี ส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบ
กับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบล
สันทรายหลวง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก  
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทาง 
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 



๖๑ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบล พนักงานจ้างทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเหมารายวัน ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบล พนักงานจ้างทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเหมารายวัน ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
    3.  ก าหนดช่องทางการร้ อง เรี ยน แจ้ ง เบาะแสข้อมูล เกี่ ยวกับการทุจริ ต 
และประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  
เ พ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ 
แก่หน่วยงาน 
    4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่



๖๒ 
 

   2.5.3 (2) โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   ด้วยกระทรวงยุติธรรม ได้ก าหนดนโยบายด้านการอ านวยการความยุติธรรม 
เพ่ือลดความเลื่อมล้ าซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ในการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย
และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 
ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส โดยส่วนหนึ่งก าหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกแห่ง และให้ส านักงานยุติธรรม  
ระดับเทศบาลมีหน้าที่ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของศูนย์ธรรมชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 
  2. เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐและการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ  
   3. พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับ
แจ้งเบาะแสข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
   4. ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือความ
อาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน ทั้งนี้ การไกล่และประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและประนอมข้อพิพาทในชุมชน 
   5. ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบกระท า
ความผิดและอาชญากรรม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
    6. ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูกระท าความผิดและผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 
   7. เผยแพร่และข้อมูลข่าวสารด้านความยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน 
   8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๖๓ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   1. จัดเตรียมสถานทีจ่ัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ านวน 1 แห่ง 
   2. ก าหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการรับเรื่อง และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับเทศบาลฯ 
   3. ประกาศเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  เรื่อง คณะกรรมการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
   3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
   6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. มีการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
   2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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  2.5.3 (3) โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรม ระดับเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรม ระดับเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   ด้วนคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาสงบแห่ งชาติ 
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เ พ่ือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา  
รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 
   3. พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับ
แจ้งเบาะแสข้อมูลการกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไข
ปัญหาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
   4. ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทที่คู่กรณีร้องขอเกี่ยวกับความแพ่งหรือความ
อาญาที่เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ด าเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน ทั้งนี้ การไกล่และประนอมข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและประนอมข้อพิพาทในชุมชน 
   5. ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูกระท าความผิดและผู้พ้นโทษ รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 
    6. เผยแพร่และข้อมูลข่าวสารด้านความยุติธรรมชุมชนแก่ประชาชน   
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดตั้ งและปรับปรุ งศูนย์ด ารงธรรม  ระดับ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่  
18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารงาน 
ระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ให้บริการประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
   2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
   3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนประจ าศูนย์ด ารงธรรม 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรม เสนอต่อผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
   6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. มีการจัดตั้ งและปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรม ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
   2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

************************************************************** 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

  3.1  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

   (1) โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดตั้งและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 
2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
สันทรายหลวงขึ้น 
   2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
    3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
    3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
    3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
    3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
   2. ระเบียบเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 จ านวน 1 ชุด 
   3. ประกาศเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนา และ 
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จ านวน 1 ฉบับ 
   4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 



๖๗ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
   3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
   6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 70,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
   2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
    
  3.1.3 (1) โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอา
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วง



๖๘ 
 

ระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการของเทศบาลต าบลฯ  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม /
โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลต าบลฯ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ 
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอน  
ที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อ 
การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
            1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
   2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลต าบลฯ อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
             3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลต าบลฯ 
             4.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            1.  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลฯ และคู่มือการให้บริการประชาชน 

          2.  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
         3.  เสียงตามสาย 
          4.  จัดท า Presentation น าเสนอผลงานของเทศบาลต าบลฯ 
        5.  อ่ืน ๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1.  เสนออนุมัติโครงการ 
            2.  ด าเนินการประชุม 
            3.  มอบหมายงาน 
            4.  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
            5.  ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 300,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
เป็นตัวชี้วัด 
 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 (1) โครงการจัดท าเวทีประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท าเวทีประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว              

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้ันตอน และกระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

   ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบล  
สันทรายหลวง จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมต าบลขึ้น  เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
กับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความส าคัญของการประชาคม  
การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพ่ือเทศบาลต าบล  
สันทรายหลวงจะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มาใช้ในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
            1.  เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม 
   2.  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   3. เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
   4.  เพ่ือให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวงทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
   5. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพ่ือ
จักได้น าข้อมูลหรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
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   6.  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
            7.  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   1. ประชาชนในพื้นท่ี   
   2. ผู้น าชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น ากลุ่มชุมชน  
ชมรมต่างๆ  ฯลฯ 
            3. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง           

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
   2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าเวทีประชาคม 
   3. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคม 
   4. แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
   5. ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 
   6. ด าเนินการตามโครงการฯ 
   7. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
   8. สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหา ความต้องการ 
   7. จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
   8.  จัดท าร่างแผนพัฒนา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 500,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท าประชาคมมากขึ้น 
   2. ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   3. ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วม 
   4. เทศบาลต าบลสันทรายหลวงทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
   5. เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้รับข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชน 
เพ่ือจักได้น าข้อมูล และปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
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   6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            7. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
   3.2.1 (2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่ง 
ในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชน 
เป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตาม
กระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพ  
ของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและ
กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   21 หมู่บ้าน           

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
   2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจาย
ข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
   3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
   4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๗๒ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ 
รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
   3.2.2 (1) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

     เทศบาลเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดจน 
การให้บริการประชาชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลจึงต้องเรียนรู้สภาพปัญหา
ข้อมูล และสภาพทั่วไปของชุมชน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน ซึ่งท าให้เทศบาล 
ได้ เห็นชุมชนในมิติ ใหม่ในทัศนะคนในชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
เชิงปฏิสัมพันธ์กับเทศบาลได้อย่างเหมาะสมตามแนวนโยบายของรัฐบาล ให้ความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้ก าหนด
แนวนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐและเอกชน ในการด าเนินการตามนโยบาย 
และมาตรการที่ก าหนด เพ่ือให้เด็ก เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน  
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก าหนดให้มีการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสฯ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะ  
การคลังเพียงพอสามารถให้การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
การให้การสงเคราะห์  ผู้ที่ด้อยโอกาสฯ จึงถือเป็นอีกภารกิจหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และรวมถึงหน้าที่ที่จะต้องสงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสฯ 
ในด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล ด้านรายได้ การด ารงชีพ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านความมั่นคง
ทางสังคมครอบครัว และตลอดจนให้ความคุ้มครองและการบริการทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
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ผู้สูงอายุและประชาชน ในพ้ืนที่จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่ส าคัญทางสังคม ครอบครัวและ
ประเทศชาติและตามมาตรตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้เทศบาลปฏิบัติงานตามหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
จึงถือได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ เพราะ  
ถ้าองค์กรปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วนั้น คุณภาพ
ชีวิตประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

            ๑. เพ่ือน าหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ มาให้บริการประชน
นอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ 

  ๒. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน
เทศบาล ไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน สามารถน ามาปรับปรุง
พัฒนา พร้อมแก้ไข ตรงความต้องการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  จ านวน ๒๑ หมู่บ้าน  
กิจกรรม 
    ๑. การตรวจเบาหวานและวัดความดัน 
     ๒. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
     ๓. การระบายสีภาพวาดการ์ตูน (งานการศึกษา) 
    ๔. การบริการตัดผมฟรี 
    ๕. การจ าหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าในราคาประหยัด 
     ๖. การบริการเสียภาษี (กองคลัง)  
     ๗. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับทราบปัญหาของชุมชน 
     ๘. บริการแจกทรายอะเบท (กองสาธารณสุข) 
     ๙. ให้ความรู้งานทะเบียน/งานป้องกัน/กฎหมาย 
     ๑๐. รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคพิเศษ 
     ๑๑. การประชาสัมพันธ์ ประมวลผลภาพกิจกรรมของเทศบาล 
     ๑๒. บริการถ่ายน้ ามันเครื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 



๗๔ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
   ๑. จัดท าโครงการและขออนุมัติผู้บริหารเพื่อด าเนินการตามโครงการ 
    ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ , กลุ่ม , องค์กรภาคประชาชนและเอกชน
เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการ 
   ๓. ด าเนินงานกิจกรรมตามก าหนดการ  เช่น มีการบริการตัดผมฟรี , ตรวจเช็ค
สภาพรถมอเตอร์ไซค์ฟรี , บริการฝึกอาชีพส่งเสริมอาชีพ , บริการต่าง ๆ จากเทศบาล เช่น รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ , ปรึกษากฎหมายฟรี , รับช าระค่าภาษีและค่าท าเนียมต่าง ๆ ทุกประเภท และรับ
ปรึกษาเก่ียวกับการปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 500,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    ๑. ประชาชนในพ้ืนที่ มีความพึงพอใจในการให้บริการให้บริการด้านต่าง ๆ  
ของทางเทศบาลและหน่วยบริการจากภาครัฐและเอกชน 
   ๒. ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ  
ร่วมกับทางเทศบาล 
   ๓. ประชาชนในพ้ืนที่ เข้าถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ ของทางเทศบาล ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
   3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

     การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการ
ตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 

 



๗๕ 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
   2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะ 
จากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
   3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
   2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์ 
 
  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.3.1 (1) กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กร 
และโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
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   ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  2548 เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
โดยส่วนงานวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ 
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงก าหนดด้วย 
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคล
ในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
สันทรายหลวง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    

   เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   
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เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงตามความต้องการของประชาคม 
และชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญ 
ในการต่อต้านการทุจริต 

 
   3.3.2 (1) โครงการแต่งตั้งคณะท างานการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และด าเนินงานการจัดประชาคมต าบล ประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการแต่งตั้งคณะท างานการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและด าเนินงานการ 
จัดประชาคมต าบล  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง จึงได้จัดท าโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน  
ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฯ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
   2. แต่งตั้งคณะท างาน 
   3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตาราง 
การฝึกอบรม 
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   4. เสนอโครงการ 
   5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    

   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม 
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชน
และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
   3.3.3 (1) โครงการก าหนดมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการก าหนดมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
    2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
    3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน /
ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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3. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาลต าบลฯ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลสันทรายหลวงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    
   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาล
ต าบลสันทรายหลวงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

************************************************************** 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

    4.1.1 (1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
    ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด เป็นประจ าทุกป ี
3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
    2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบล 
สันทรายหลวงทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
    3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
    2.  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
ระดับหน่วยงานย่อย 
    3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
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    4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
ย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามแบบ ปย.2 
    5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และ
น าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
    3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
   4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายใน  
จะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและ  
การจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
กฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไป
ที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหาย  
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ในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่  
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทาง 
ในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
    2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  
สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก
ที่เก่ียวข้อง 
    3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลด 
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงาน 
ของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
    2.  ประชุมคณะท างานเ พ่ือปรับปรุ ง พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  
และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างาน
เพ่ือสรุปข้อมูล 
    4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรี
และคณะผู้บริหารเทศบาล ทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
    3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ 
    4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
    5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
    2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
    3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
    4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
    5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
   4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลสันทรายหลวงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวาง
ระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงาน 
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การประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
    การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและ
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย  
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
    2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
จัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
    3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
      1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบล
สันทรายหลวง (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  
ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผล
ระหว่างปี 
    2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง น าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และ
รายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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    3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
    4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
แต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
    5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

 

  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

   4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือ 
เป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน  
การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวงจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
    2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    พนักงานส่วนต าบลเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 

   ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
   -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
บริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
    -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  
และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
   -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
   -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
   -  ในการบรรจุแต่ งตั้ ง ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจากหน่วยงาน อ่ืน 
เป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุ
แต่งตั้ง 



๘๗ 
 

   -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 
   -  ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลสันทรายหลวงจะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จังหวัด) 

  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
   -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
   -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติ 
ที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
   -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
   -  มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ / 
เลื่อนต าแหน่ง 
   -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผล
งานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
   -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
   -  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  
หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
   -  การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ 
และความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 
    -  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบล สันทราย
หลวง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวงรับมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 

  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
บริหารงานบุคคล ในการที่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
   -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
   -  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไป
อย่างยุติธรรม 
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   -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งาน  
และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  
เ พ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม  
และข้อมูลการลา เป็นต้น 
   -  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  
ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
   -  นายกเทศบาลต าบลสันทรายหลวงออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
    ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
    ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 
   4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      การปฏิบัติ งานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  
หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการ  
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมาก
ที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือก 
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ปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส  
ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืน 
ต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
    2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถาม 
และตรวจสอบได้ 
    3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมี 
การปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
    3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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   4.2.2 (2)  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  
การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการ
บริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน า
ฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงิน
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     -  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
    -  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชา
ชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
    -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
    -  สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ให้ประชาชนทราบ
ทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
    มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
  ผลลัพธ์ 
   ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวงท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
 
    4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      เทศบาลต าบลสันทรายหลวงเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทาง 
หรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล  
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร  และแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด 
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส  
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการ และ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
    2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
    2.  จั ดท าค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง  ซึ่ ง ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบล
สันทรายหลวงให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
    3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวน  
การจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
   4.2.3 (2) กิจกรรมอบรมคณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมอบรมคณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
      การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการ  
ที่มีความส าคัญท่ีจะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง  
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และผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี  
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบ ทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองได้ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวงเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุ และการตรวจ
การจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความ
โปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการ
ตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่
ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
6. วิธีด าเนินการ 
     1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัต ิ
    2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
    3. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
ให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจงานจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

   4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
      ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมา
จากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหา  
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล้าช้า เพราะไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญ  
และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

    ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้  
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    2. เ พ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
    3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีความรู้ 
ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่ วม 
ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
    2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลเข้ารับการอบรม 
    3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
    4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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    3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความรู้ความเข้าใจ 
มิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 
 

   4.3.1 (2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก้ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง  ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เ พ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
    ดังนั้น เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถ
น ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ 
มีความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
    2.  เ พ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่ น ได้มี ความรู้ ความเข้ า ใจ ในการปฏิบัติ ง าน 
ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
    3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ทั้งในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
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6. วิธีด าเนินการ 
     1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับ
การอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
    2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการ
จัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
    3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่ านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผล 
การฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง 
    4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิก 
สภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวงทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลลัพธ์ 
   -  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ 
   -  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
   -  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
   ตัวช้ีวัด 
   -  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  รายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
   4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้มีบทบาทในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     เทศบาลต าบลสันทรายหลวงให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือ  
ลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก 
จะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบล
สันทรายหลวงยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ 
    การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี 
และงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจง 
และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วง 
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มี
เหตุผลที่จะล้างขอทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น 
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป  
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ เ พ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล  
สันทรายหลวง เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี 
ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
    2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
    -  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เ พ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล  
สันทรายหลวง 
    -  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
    10.2 เทศบาลต าบลสันทรายหลวงมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ 
 
   4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
      การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้อง
กับหลายองค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและ  
ฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล  
สันทรายหลวง 
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    เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  
ในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีบทบาท 
ในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
    2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
    3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นคณะกรรมการร่วม 
ในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
    -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด  
     -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
   2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติ
หน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เพ่ือท าการปรับปรุงระบบ 
การปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    การพัฒนาเทศบาลต าบลสันทรายหลวงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน  
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

   4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
      คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหา รกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ้งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้ว างใจ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
    สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ทั้งในเทศบาลต าบลสันทรายหลวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีด าเนินการ 
     1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการคอร์รัปชัน 
    2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๑๐๒ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
    2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วย 
เฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับเทศบาล 
 
    4.4.1 (2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
      ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่าง
มาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไป  
มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบ
การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
    2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
    2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
    3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
    4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
    5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
    6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 



๑๐๓ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
    2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

   4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจ  
การบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ  
การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต 
    ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ใ นทุกวงการ ไม่ว่าจะ 
เป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลต าบลสันทรายหลวง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่
คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่ งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลสันทรายหลวงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 
 



๑๐๔ 
 

    เทศบาลต าบลสันทรายหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การมี เครือข่ายดังกล่าว 
เป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
    2. เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับทุกภาคส่วน ให้ เกิดจิตส านึกและตระหนัก 
เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
    3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลฯ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน ร่วม
เป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
    2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
    3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ  
ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
    5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล งานวิชาการและแผนงาน 
 
 



๑๐๕ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
    2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับ 
ปัญหาการทุจริต 
    3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
สันทรายหลวง 
 
 
 
 
 

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


