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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากมีการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลาง
ไปสู่ท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระในการตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
สามารถก าหนดนโยบาย การบริหารงานทั้งบุคคล การเงิน การคลัง และการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน ทั้งนี้ได้มีกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ได้แก่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในส่วน
ที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอน
การด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หากการด าเนินตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (จากรายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2549) โดย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม) 
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  สิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทาง  
ที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก (ส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ส านักงาน ป.ป.ช. ,2560) คือ 

1. ปัจจัยภายใน   เป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส านึก
และตระหนักในลักษณะดังกล่าว ที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมาย
ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลใช้อ านาจหน้าที่ไปหา
ประโยชน์ให้ตัวเอง ในทางตรงข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบ
เหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบ         
ไม่บังควร 
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2. ปัจจัยภายนอก  คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการท าให้
ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยอีกประการ
หนึ่ง ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ     
 

หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 เทศบาลนครล าปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากท้องถิ่นปราศจากการทุจริต ย่อมท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ตลอดจนสอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนของเทศบาลนครล าปาง ส่วนใหญ่พบว่าสาเหตุมาจากการละเลย ไม่ปฏิบัติ
หรือไม่ท าตามระเบียบฯ อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง  ๆ
เป็นผลท าให้การปฏิบัติงานที่เก่ียวกับระเบียบเกิดข้อผิดพลาดได้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยที่ไม่รู้ว่าตนท าผิด
ระเบียบ  ดังนั้นการให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการให้เกิดข้ึนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความรู้ใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ประกอบกับมีช่องว่าง
ของกฎระเบียบและกฎหมาย  มีผลต่อการจัดซื้อ จัดจ้าง  ที่ยังอาจมีการหลีกเลี่ยงระเบียบ กฎหมายที่ใช้กัน  
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในงานบริการประชาชน และหลักฐานเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการขอรับบริการ  ณ จุดให้บริการ ยังมีไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน ท าให้ผู้รับบริการไม่ทราบข้ันตอนในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อาจเกิดความไม่สะดวกและเกิดความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการได้ ตลอดจนเอื้อให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปอย่างล่าช้า 
 นอกจากนี้ สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลในองค์กรที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน   
ซึ่งยังหาผลประโยชน์ส่วนตนต่อการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อองค์กร และขาด
ความน่าเชื่อถือได้ 
       ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เทศบาลนครล าปาง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 
2562-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริต  ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันการทุจริต  โดยให้หน่วยงานในเทศบาลฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงระบบ       
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และสนับสนุนภาคประชาชน   
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ให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตของท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์   
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งด าเนินตามกรอบของส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
ส านักงาน ป.ป.ช. ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0097 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  เกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กร รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
4. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในท างานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของ องค์กร รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น     

มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  
2. องค์กร มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ป้องกันการทุจริต และลดโอกาสในการกระท าการทุจริต  

รวมทั้ง สนับสนุน ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. องค์กรมีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กร  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น    

มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม  
2. การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

3. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาลฯ ให้มีความ
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4. เทศบาลมี แนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต  



มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

1. การสร้างสังคม 1.1  การสร้างจิตส านึกและความ 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ที่ไม่ทนต่อการทจุริต ตระหนักแก่บคุลากรทั้งข้าราชการ ปฏิบติัราชการ ตามอ านาจหน้าที่ใหบ้งัเกิด

การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถิ่น
การเมืองฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่าย 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะ 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัดเทศบาล
ประจ าขององค์กรปกครอง ในการท างานของบคุลากรสังกัดเทศบาล
ส่วนทอ้งถิ่น นครล าปาง (กิจกรรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ

ประเด็น ดังนี้
 - การใหค้วามรู้ ข้อระเบยีบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มทกัษะ
ในการท างาน
 - การใหบ้ริการ
 - คู่มือการปฏิบติังาน (SOP)
 - การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
   คุณธรรม จริยธรรม
 - แรงจูงใจในการท างาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ (พ.ศ. 2562-2564)
เทศบาลนครล าปาง

ส่วนที่ 2
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติังานตาม - - - ส านักปลัดเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครล าปาง

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันเปน็การขัดกันแหง่
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน
1. กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปอ้งกัน 50,000 - - ส านักปลัดเทศบาล
ผลประโยชน์ทบัซ้อน (กิจกรรมย่อยของ
โครงการในหวัข้อ 1.1.1 ล าดับที่ 1
โดยมีเปา้หมายในกิจกรรมย่อย ได้แก่
    - กิจกรรมจัดท าคู่มือการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
    - กิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. ม. 100 
และ 103

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ตระหนักแก่ประชาชนทกุภาคส่วน ในการต่อต้านการทจุริต
ในทอ้งถิ่น 1. กิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อ - - - ทกุส านัก/กอง

เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต 
ใหแ้ก่ประชาชน
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. โครงการธนาคารความดี 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการสังคม

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบติัตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 150,000 150,000 150,000 กองสวัสดิการสังคม
ต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ในความซ่ือสัตย์สุจริต

1. โครงการอบรมโตไปไม่โกง 6,000 6,000 6,000 ส านักการศึกษา/
2. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน 50,000 50,000 50,000 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครล าปาง
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทจุริต
1. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน 6,000 6,000 6,000 ส านักการศึกษา/

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครล าปาง

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใหม้ี
จิตสาธารณะ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการสังคม
และเยาวชนในชุมชน
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

2. การบริหารราชการ 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมือง 1. กิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้านการทจุริต - - - ทกุส านัก/กอง
เพื่อปอ้งกันการทจุริต ในการต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร ของผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง

โดยมีเปา้หมายในการด าเนินการ ได้แก่
 - การจัดท าประกาศแสดงเจตจ านง
การบริหารงานฯ 
 - การก าหนดนโยบาย มาตรการ โครงการฯ
 - สรุปผลโครงการที่ได้รับงบประมาณและ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการปอ้งกันการทจุริต

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
ในการปฏิบติัราชการ บคุคลใหเ้ปน็ไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ือง

การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา - - - ส านักปลัดเทศบาล
เล่ือนขั้นเงินเดือน

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
ระเบยีบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. กิจกรรมควบคุมการเบกิจ่ายเงิน - - - กองคลัง
ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

2. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบติัการจัดซ้ือจัดจ้าง - - - กองคลัง
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ - - - กองคลัง
จัดซ้ือจัดจ้าง

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทยีมกันและโดย
ไม่เลือกปฏิบติั
1. กิจกรรมการใช้ระบบบตัรคิวในการติดต่อ - - - กองคลัง และ
ราชการ ส านักปลัดเทศบาล

2. กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจ 80,000 80,000 80,000 กองวิชาการและ
ในการบริการของเทศบาลนครล าปาง แผนงาน

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้ 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะ
อ านาจหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามหลักการ เวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ขั้นตอน เปดิเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
1. กิจกรรมจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะ - - - ทกุส านัก/กอง
เวลาการปฏิบติังานที่เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบติัราชการ
แทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจ
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
1. มาตรการออกค าส่ังมอบอ านาจของ - - - ส านักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคล
บคุคลในการด าเนินกิจการ ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
การประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ปน็ที่ 1. กิจกรรมมอบเกียรติบตัรบคุลากรดีเด่น - - - ส านักปลัดเทศบาล
ประจักษ์ (ภายใต้โครงการวันเทศบาล)

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ใหค้วามช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของทอ้งถิ่น
1. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บคุคล - - - ส านักปลัดเทศบาล
หน่วยงาน/องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ ร่วมกับทกุส านัก/
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนครล าปาง กอง

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่ - - - กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่าง
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ บคุลากรในองค์กรใหป้ฏิบติัหน้าที่ราชการ
พบการทจุริต ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

และการบริหารราชการกิจการบา้นเมืองที่ดี
1. กิจกรรมจัดท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ - - - กองวิชาการและ
ของเทศบาลนครล าปาง แผนงาน

2.5.2 มีการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
1. มาตรการการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงาน - - - ทกุส านัก/กอง
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ

2.5.3 ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กรณีมี
เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบคุลากรในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏิบติัราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. มาตรการการด าเนินงานกรณีมีเร่ือง - - - ส านักปลัดเทศบาล
ร้องเรียนกล่าวหาบคุลากรในเทศบาลนคร
ล าปาง
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

3. การส่งเสริมบทบาท 3.1 การจัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูล 3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
และการมีส่วนร่วมของ ข่าวสารในช่องทางที่เปน็การอ านวย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ภาคประชาชน ความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 1. กิจกรรมจัดระเบยีบศูนย์ข้อมูล - - - ส านักปลัดเทศบาล

ส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบติั ข่าวสารของเทศบาลนครล าปาง
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ทกุขั้นตอน การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฎิบติังานเปน็ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ 
กฎข้อบงัคับที่ก าหนดใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญผ่าน - - - ทกุส านัก/กอง
ทางเว็บไซต์เทศบาล

3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบติัราชการที่เปน็
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
1. มาตรการการปดิประกาศและเผยแพร่ - - - ทกุส านัก/กอง
ข้อมูลข่าวสารอันเปน็ประโยชน์ต่อประชาชน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

2. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล 220,000 220,000 220,000 กองวิชาการและ
นครล าปาง แผนงาน

3.2 การรับฟังความคิดเหน็ การรับ 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของ
และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ ประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
ร้องทกุข์ของประชาชน หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเปน็อยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในทอ้งถิ่น
1. โครงการสนับสนุนขับเคล่ือนการจัดท า 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการสังคม
แผนชุมชนสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น

3.2.2 มีช่องทางใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทกุข์ได้โดยสะดวก
1. กิจกรรมจัดท าคู่มือหรือเอกสารของ - - - ส านักปลัดเทศบาล
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์เทศบาลนครล าปาง
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางการ - - - ส านักปลัดเทศบาล
ร้องทกุข์ใหป้ระชาชนรับทราบ
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษร
ใหป้ระชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ได้ทราบถึง
การได้รับเร่ือง ระยะเวลาและผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์
1. มาตรการรายงานหรือแจ้งผลการด าเนินงาน - - - ส านักปลัดเทศบาล
เกี่ยวกับเร่ืองร้องทกุข์

3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมี 3.3.1 ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนคร - - - กองวิชาการและ

ล าปาง แผนงาน

3.3.2 ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังาน
1. กิจกรรมติดตามและประเมินผล - - - กองวิชาการและ
แผนพัฒนาเทศบาล แผนงาน
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

4. การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ปรับปรุงกลไกในการ การควบคุมภายในตามที่ ระบบตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบติั คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1. กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน - - - งานตรวจสอบ
ราชการขององค์กร ก าหนด ประจ าปแีละรายงานผล ภายใน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน
1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม - - - งานตรวจสอบ
ภายในเทศบาลนครล าปาง ภายใน

4.2  การสนับสนุนใหภ้าคประชาชน 4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติัหรือ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบคุคล
การบริหารราชการ ตามช่องทางที่ เกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ 
สามารถด าเนินการได้ พนักงาน ลูกจ้าง

1. กิจกรรมเปดิเผยข้อมูลข่าวสารในการ - - - ส านักปลัดเทศบาล
สรรหาพนักงานจ้าง
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
1. กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ - - - กองคลัง
ประชาชนได้รับทราบ

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ก ากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ- - - -

4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
การตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติั

หน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง
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มติิ ภารกิจ
ตามมติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หน่วยงาน
รบัผิดชอบมาตรการ งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
รบัผิดชอบ

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นใหม้ีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
1. ส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ - - - ส านักปลัดเทศบาล
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับงานสภา

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการเฝ้าระวัง
ชุมชน (Community) และบรูณาการการทจุริต
ทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต 1. กิจกรรมเผยแพร่หลักการแนวความคิด - - - กองวิชาการและ

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทจุริตผ่านทาง แผนงาน
เว็บไซต์เทศบาล

4.4.2 บรูณาการทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทจุริต

 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ -
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการท างานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครล าปาง  

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
(initiative) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอา
ความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ 
และสมรรถนะ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ก ร 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครล าปาง มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง  ๆ ของบุคลากร จึงเป็นเรื่อง     
ที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เทศบาลนครล าปางจึง ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ          
การท างานของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เทศบาลนครล าปาง  อ าเภอเมือง
ล าปาง  จังหวัดล าปาง  เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้  ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ได้ เป็น อย่างดี แล ะยังเป็นการสร้างขวัญก าลัง ใจในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากร          
ในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ        
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย มีความโปร่งใส สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.4 เพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข  มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือ การอบรม หรือ การดูงาน ในหลักสูตร
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภท ตําแหน่ง  และระดับ  หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน หลักสูตร
เกี่ยวกับการให้บริการ หลักสูตรเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
คุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 กรณีการอบรม หรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( Workshop) หรือ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  ดําเนินการ  
ณ ห้องประชุมภายในเทศบาลนครลําปาง หรือ สถานที่จัดประชุมสัมมนาภายในจังหวัดลําปางและต่างจังหวัด                    
 5.2 กรณีการศึกษาดูงาน กําหนดศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ หรือได้รับรางวัลในด้านที่จะศึกษาดูงาน ทั้งในจังหวัดลําปางและต่างจังหวัดภายในประเทศ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะทํางานฯ 
 6.2 เสนอโครงการฝึกอบรม 
 6.3 ดําเนินการฝึกอบรมและประเมินผลรายหลักสูตร 
 6.4.จัดทําสรุปผลโครงการทุกหลักสูตรและรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 200,000 บาท  (จํานวนประมาณ 4 หลักสูตร ๆ ละ ประมาณ 50,000  บาท) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 75 ของบุคลากรได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทํางาน อย่างน้อย     
คนละ 1 หลักสูตร         
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
       

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครลําปาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาล นครลําปาง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาล นครลําปาง พ.ศ. 2552     
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2558 กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน        
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน       
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส 
และตรวจสอบได้   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ     
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร  1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลนครลําปางควรนําแนวทาง              
การดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน   
การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบา ลนครลําปางจึง จัดทํามาตรการ “ส่งเสริม       
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล นครลําปาง ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและ       
ฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม ไม่กระทํา      
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนา หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครลําปาง 
 3.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.3 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาล นครลําปาง เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3.4 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.5 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจ  
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลําดับ 
 3.6 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 สํานักงาน เทศบาลนครลําปาง  
 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1. พัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นปัจจุบัน  
 6.2 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครลําปางเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ

ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครลําปางเปิดเผยเป็นการทั่วไป

แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลนครลําปาง 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน  (กิจกรรมย่อยของโครงการในหัวข้อ 
1.1.1 ลําดับที่ 1) 
 
2. หลักการและเหตุผล          
 ภายใต้ นโยบายของรัฐได้ ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริต     
เป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบา ลนครลําปาง ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ จึงได้ให้มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์
ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง            
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต  ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้
ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 3.2 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบา ลนครลําปาง ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

นําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตําแหน่งต่าง ๆ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 1. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร บุคลากรในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 2. บุคลากร มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบา ลนครลําปาง  และมีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง 
 3. ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร   
   
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ           

 6.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรบุคลากรในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.2 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตําแหน่งต่าง ๆ  
  6.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.4 จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนประกอบการอบรม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้

เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร   
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 2. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อกิจกรรม จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งเทศบาลนครลําปาง  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ ดังนั้นเทศบาลควรมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตให้แก่ประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน  อย่างน้อย 1 สื่อ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ปูาย โปสเตอร์ แผ่นพับ และหรือข้อความประชาสัมพันธ์ สปอตประชาสัมพันธ์ 
ที่เป็นการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณที่ด าเนินการ 

 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

ล าดับที่ 1  
1. ชื่อโครงการ ธนาคารความดี 

2. หลักการและเหตุผล  
 โครงการธนาคารความดี เกิดจากแนวคิดท่ีต้องการให้ประชาชนในชุมชนดํารงชีวิตตามหลักปฏิบัติ
ของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักศีล 5  มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อสร้างเสริมความสุขให้แก่ตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน และสังคมโดยรวม  และเพ่ือยกย่อง  เชิดชูคนดี ตลอดจนให้ประชาชนสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ และพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์
และสาธารณูปโภคของชุมชน เสริมสร้างความมีน้ําใจเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ในชุมชนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคนในชุมชน  ไม่ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว    
 ดังนั้น ธนาคารความดี จึงเป็นรูปแบบของการรณรงค์สร้างเสริมให้ประชาชนในชุมชนทําความดี    
ในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําพาครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ให้ดําเนินไปได้อย่างมีความสุข ภายใต้
วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครลําปาง “นครน่าอยู่  ผู้คนเป็นสุข  สังคมดีงาม  มรดกวัฒนธรรมล้ําค่า”   

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้คนทําความดีในชีวิตประจําวันและพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให้ประชาชนรักษา
สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 3.2 เพื่อสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู คนที่ทําความดีเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ  และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทศบาลนครลําปาง   และชุมชนในเขต เทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6. 1 ฝึกอบรมคณะทํางานธนาคารความดีเทศบาลและธนาคารความดีสาขาชุมชน 
 6.2 จัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกธนาคารความดี 
 6.3 จัดกิจกรรมเสวนาที่เก่ียวกับการส่งเสริมให้คนทําความดี สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม รวมกับการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และ
สาธารณูปโภคของชุมชน และมอบรางวัลเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติให้แก่สมาชิก 
 6.4  สรุปและประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 50,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนสมาชิกธนาคารความดีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 100 ราย 
 10.2 มีธนาคารความดีสาขาชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สาขา  

 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากภาครัฐและองค์กรเอกชนได้เข้าไปพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา
รูปแบบหรือตัวอย่างของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ทั้งใน     
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครองและสิ่งแวดล้อม  เกิดชุมชนหรือชุมชนต้นแบบด้านต่าง  ๆ ที่จะสามารถ
นํามาใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก  กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ     
แนวทางการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่จะพยายามยึดหลักการของ  “เศรษฐกิจพอเพียง ” ตามแนวพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  แต่จะมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน  ซ่ึง “บริหารจัดการชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นมิติที่ยัง
ไม่มีการนําไปบูรณาการกับกระบวนการดําเนินงานที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในระดับชุมชน ทั้งที่วิกฤตการณ์
ที่สําคัญของประเทศได้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในเมือง ซึ่งเป็น จุดเน้นหนึ่งของการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และในบางแห่งก็มุ่งส่งเสริม
เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้เด่นชัดโดยไม่ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น  ๆ ที่เป็น “วิถีชีวิตชุมชน ” เข้าไป
ร่วมบูรณาการด้วย ประกอบกับเทศบาลนครลําปางได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พัฒนาชุมชนของตน จึงเป็นผู้ที่
มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนและพัฒนาเทศบาลตามอุดมการณ์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 จากความสําคัญและความจําเป็นข้างต้น  เทศบาลนครลําปาง  โดย กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทํา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตเทศบาลนครลําปาง
โดยเน้นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสามัคคี
ระหว่าง บ้าน  (ครัวเรือน) วัด โรงเรียน นําสู่สังคมมีความสุข ตามอุดมการณ์พัฒนาชุมชนตามแนวทาง ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง  และสนองตอบต่อแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล 
อย่างเป็นรูปธรรม นําไปสู่ "สังคมอยู่ดีมีสุข รู้ รัก สามัคคีและมีคุณธรรม จริยธรรม” 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๓.๒ เพ่ือให้แกนนําชุมชนทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ คัดเลือกและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมครัวเรือนต้นแบบ 

   ๔.๒ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะทํางานและผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนต้นแบบ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑ สถานทีใ่นชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ 
 ๕.๒ ห้องประชุมในเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติหลักการโครงการ/กิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย 
 6.3 ติดต่อวิทยากร/สถานที่  
 6.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 6.5 สรุป/ประเมินผล กิจกรรม 
 6.6 การรวบรวมองค์ความรู้ จัดทําแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 150,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  ฝุายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ   อบรมโตไปไม่โกง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
     เด็กและเยาวชน  ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ  เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้    
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า  การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของ
สังคมในอนาคต  ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม  จริยธรรม    
ในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม  โดยมีครู
และโรงเรียนทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของ   
ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การมีจิตสาธารณะ  มีชีวิตพอเพียง  และรักความเป็นธรรม  อันจะช่วย
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต  กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกประเภท 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสํานึกของผู้เรียนให้ รู้จักจําแนกชั่วดี แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

 3.๓ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๓.4 เพ่ือพัฒนาการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน  ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่าง

ถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
        นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6   
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          สํานักการศึกษา/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง 
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๖. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนงาน 
6.2 นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 ประเมินผลตามโครงการ 
6.5 รายงานผลการดําเนินการ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
๘. งบประมาณ 

 ปีละ ๖,๐๐๐ บาท โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  25๖ 2 – ๒๕๖๔   งบเงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ขออนุมัติจ่ายในโครงการโตไปไม่โกงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง   

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักการศึกษา/โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 6 โรง  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโตไปไม่โกง 
10.2 นักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน รู้จักจําแนกชั่วดี  

เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
 

ล าดับที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนมีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากเป็นความหวังของสังคมท่ีจะ

สร้างสังคมให้ดีงามหรือจะนําไปสู่ความล้มเหลว ทั้งนี้เพราะเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและสติปัญญา เป็นวัยที่กําลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้มาก เป็นวัยที่มีศักยภาพเหมาะสม
ที่สมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นพลังของชาติที่ต้องสืบทอดและรับภารกิจในการพัฒนาประเทศ  ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงปลอดภัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป หากเด็กและเยาวชนถูกปล่อยปละละเลย เท่ากับ
สังคมต้องสูญเสียอนาคตที่ดีของชาติไป และสังคมนั้นอาจประสบกับความยุ่งยากและความหายนะได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม   ให้เป็นผู้นํา       
เป็นคนดตีามลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป และเป็นพลังคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป กองสวัสดิการสังคม จึงเห็นควรจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ



29 

 

กลุ่มเยาวชนประจําชุมชน  เทศบาลนครลําปาง  ขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีคุณลักษณะเยาวชนที่พึงประสงค์และเกิด
กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนประจําชุมชน และกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลนครลําปางอย่างต่อเนื่อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3.๒  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
3.3 เพ่ือส่งเสริมด้านการสร้างความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก/เยาวชน ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1  เขียนโครงการ 
6.2  ขออนุมัติ 
6.3  ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายวิทยากร/สถานที่ของแต่ละกิจกรรม 
6.4  ดําเนินการตามกําหนดการ  
6.5  สรุป/ประเมินผล 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 50,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ฝุายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปในการพัฒนาศักยภาพ
ตามกิจกรรม 
 10.2 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม 
 10.3 องค์กรเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
 

ล าดับที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ   อบรมเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
     คุณธรรมกับกฎหมายเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างสันติสุขให้สังคมเหมือนกัน  แต่คุณธรรมกับ
กฎหมายก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คุณธรรมนั้น เป็นการควบคุมภายในหรือการบังคับใจตนเอง  ให้
ประพฤติในสิ่งที่พึงกระทําและละเว้นในสิ่งที่พึงละเว้น  เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม  ส่วนกฎหมายนั้น  
เป็นการบังคับภายนอก หรือเป็นการที่ผู้อื่นบังคับ  ให้เราต้องปฏิบัติตนตามกฎกติกา  หากผู้ใดละเมิดกฎหมายก็
จะต้องถูกลงโทษ   ดังนั้นการเสริมสร้างเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต ให้มีคุณธรรมรู้จักควบคุมจิตใจของตน  
ย่อมจะดีกว่าที่จะฝึกให้เกรงกลัวกฎหมาย เพราะกฎหมายอาจมีช่องโหว่ ให้ผู้ทุจริตหลีกเลี่ยงได้ 
 โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีสามารถส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนได้ โดยใช้  
กระบวนการให้ความรู้ เช่น ๑ . กรอบแนวคิดให้รู้ว่าอะไรควรทํา อะไรพึงละเว้น  ๒. ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า
การกระทําของแต่ละคนส่งผลกระทบ ต่อส่วนรวมอย่างไร ๓ . ร่วมกันกําหนดพฤติกรรมที่เปี่ยมคุณธรรมเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน 

 คุณธรรม (Moral) หมายถึง หลักการ ซึ่งเป็นเจตจํานงอันแน่วแน่ตลอดกาลที่จะประพฤติปฏิบัติตน
เพ่ือสร้างสันติสุขและความก้าวหน้าให้กับส่วนรวมโดยมีหลักการสองประการ  คือ ๑. ตั้งใจมั่นว่าจะไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือส่วนรวม  ซึ่งตรงกับการไม่ทําความชั่ว  ๒. มุ่งม่ันที่จะสร้างประโยชน์ให้ผู้อ่ืนหรือ
ส่วนรวม ซึ่งตรงกับการทําความด ี) 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
           ๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนเกิดปัญญาและมีคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
           ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
           ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีศรัทธาและเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเหตุผล และคุณธรรมสัมพัทธ์ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณธรรม  และมีลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 6 โรง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนงาน 
6.2  นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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6.3  ดําเนินการตามโครงการ 
6.4  ประเมินผลตามโครงการ 
6.5  รายงานผลการดําเนินการ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
๘. งบประมาณ 

 ปีละ ๖,๐๐๐ บาท จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  25๖2 – ๒๕๖๔  งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ขออนุมัติจ่ายในโครงการคุณธรรมนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง   

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักการศึกษา/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง  
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการคุณธรรมนักเรียน 

10.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือส่วนรวม ไม่ทําความชั่ว มุ่งม่ัน ที่จะสร้างประโยชน์ให้ผู้อ่ืนหรือส่วนรวม  

 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
   โครงการเดียวกันกับโครงการใน หัวข้อ 1.3.1 ลําดับที่ 2 (โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน)  
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม แสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครลําปาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 

3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ    
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โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ โดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางของสํานักปูองกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงาน ป.ป.ช.   
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลนครลําปาง ด้วย     
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อปี  
 4.2 กิจกรรมประกาศแสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 4.3 มีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 4.4 สรุปผลโครงการที่ได้รับงบประมาณและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริต  ตลอดจนกําชับแต่ละสํานัก/กอง      
ให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่กําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย /ค่าวัสดุ 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน/ สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
  - มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -
2564) จํานวน 1 ฉบับ 
  - ประกาศแสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ และกําหนดนโยบาย มาตรการ ที่
ปูองกันการทุจริต 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลนครลําปางมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง การบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2. หลักการและเหตุผล        
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีนครลําปาง ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้น  ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้
เทศบาลนครลําปางแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลนครลําปาง  ด้วยเหตุผล
นี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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3. วัตถุประสงค ์        
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต         
 พนักงานเทศบาลนครลําปาง  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม –  31 มีนาคม) ครั้งที่ 
2 (1 เมษายน –  30 กันยายน) โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น 
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
 6.2 นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพ่ือทําหน้าที่
พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 50) พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษา  
ในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการ และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเป็นเลขานุการ        
 6.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โดยสามารถนําเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
 6.4 นายกเทศมนตรีมีคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามความมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ช่วงระยะเวลา เมษายน-มิถุนายน และ ตุลาคม– ธันวาคม) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ          
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ            
  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สํานักปลัดเทศบาล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อกิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 
2. หลักการและเหตุผล        
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย บริหารงานคลัง  กองคลัง เทศบาลนครลําปาง จัดทําทะเบียน
คุมเงินรายจ่าย  ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาด    
ในการเบิกจ่ายเงิน   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลนครลําปาง 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบริหารงานคลัง กองคลัง ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          

 มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายและตรวจสอบได้  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          

 กองคลัง เทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ          
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ  แยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ           
 กองคลัง เทศบาลนครลําปาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
  10.1 บุคลากร/เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน         

  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อกิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล          
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี       
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด           
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงให้ความสําคัญต่อ
กระบวนการจัดหาพัสดุ จึงต้องมีข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน เกิดความโปร่งใส และติดตามตรวจสอบได้  
 
3. วัตถุประสงค ์          

 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง       
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร      
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน     
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน     
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ   
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 4.1 มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 ฉบับ     
 4.2 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ          

 กองคลัง สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ         

 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง        
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ  
 6.3 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน        
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 6.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี        
 6.5 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์เทศบาล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ         
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 งาน พัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครลําปาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ   
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ   
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 
ล าดับที่ 3 

 
1. ชื่อกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล         
 เนื่องจากเทศบาล นครลําปาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณ ะ    
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง  ๆ ตามภารกิจ ซ่ึงต้องเป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้     
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง       
ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัด กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร       
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและทุกกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
เทศบาล           
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน  
3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ เป็นต้น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 เทศบาลนครลําปางและชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ            
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้    
  - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง       
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง     
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง   
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่   
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ           
 กองคลัง  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 10.1 ผลผลิต          
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
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 10.2 ผลลัพธ์          
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด         
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน    
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม การใช้ระบบบัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล          
  เทศบาลนครลําปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ในการปฏิบัติที่ผ่านมา การให้บริการไม่เป็นระบบ 
และไม่เป็นระเบียบ ทําให้ผู้มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล             
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่         
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิ นความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน           
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558         

 ดังนั้น เทศบาล นครลําปาง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน  –  หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัด ให้มีการใช้ระบบบัตรคิวสําหรับผู้มาติดต่อราชการ  ได้แก่ งานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน และการชําระภาษี เป็นต้น 

 
3. วัตถุประสงค ์          
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ  
ผู้มารับบริการ           
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชน           
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ ได้รับและเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
  4.1 การใช้งาน ระบบบัตรคิวให้บริการแก่ประชาชน ในงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัว
ประชาชน 

 4.2 การใช้งานระบบบัตรคิวให้บริการแก่ประชาชนในงานชําระภาษี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ           
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ          
  6.1 จัดทําขั้นตอนการรับบริการงานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร และงานชําระภาษี 

6.2 จัดทําแผนผังขั้นตอนให้ชัดเจน ณ จุดให้บริการ และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการตามลําดับคิว   

6.3 ทําสถิติการใช้บริการเป็นประจําทุกวัน      
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ          
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

 
8. งบประมาณด าเนินการ         
  เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ           
  สํานักปลัดเทศบาล/กองคลัง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
  - มีการใช้ระบบบัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อน -หลัง เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 75 ของผู้มาขอรับบริการ 
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ล าดับที่ 2 
 
1. ชื่อกิจกรรม การประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลนครลําปาง 
 
2. หลักการและเหตุผล         
 การบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบัน รัฐบาลกลางได้กําหนดหลักเกณฑ์  การ
บริหารองค์กร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ให้มี
ระบบและกระบวนการบริหารที่คํานึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าในการปฏิบัติหน้าที่          
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบ     
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ ในการดําเนินงานของ
องค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลการดําเนินงาน  ขององค์กร จะเป็นตัวบ่ง
บอกว่าองค์กรมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือตอบสนอง       ต่อความต้องการของกลุ่ม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ดีเพียงใด เพื่อที่จะได้มีการพัฒนา และแก้ไขในส่วนที่เป็นงานเร่งด่วน หรือแก้ไขในลักษณะ
การพัฒนาแบบยั่งยืน 
 เทศบาลนครลําปาง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติการ ประกอบกับ
เทศบาลนครลําปางเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ฉะนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนของเทศบาล    
นครลําปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ          
ของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลนครลําปาง เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริการ     
ของเทศบาลนครลําปาง จึงจัดทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาล     
นครลําปางข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์           
 3.1 เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในงานต่างๆ 
จํานวน ๑๙ กระบวนงานของเทศบาลนครลําปาง       
     

3.2 เพ่ือหาผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของ
เทศบาลนครลําปาง  

3.3 เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในบริการด้านต่างๆ     ของ
เทศบาลนครลําปาง 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต         
  ประเมินผลความพึงพอใจในกระบวนการบริหารจัดการ ๑๙ กระบวนงาน ดังนี้ 
  4 .1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
  4.2 งานบริการสถานีขนส่ง 
  4.3 งานบริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  4.4 งานชําระภาษี และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
  4.5 งานขออนุญาตก่อสร้าง  
  4.6 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  4.7 งานด้านการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  (เหตุเดือนร้อนรําคาญ ,สุขาภิบาลอาหาร ,
สุขาภิบาลสถานที)่ 
  4 .8 งานบริการสวัสดิการ 
  4 .9 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 
  4 .10 งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : หลังรับบริการ 
  4 .11 งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟูาและถนน) 
  4.12 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล 
  4 .13 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล 
  4 .14 งานบริการด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4 .15 งานหาบเร่แผงลอย 
  4 .16 งานด้านสวนสาธารณะ 
  4 .17 งานเยี่ยมบ้าน (กองสาธารณสุขฯ) 
  4.18 งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) 
  4.19 งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลําปาง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 5 .1 เทศบาลนครลําปาง 

      5 .2 ชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครลําปาง 
         
6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 จัดทําโครงการเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

6.2 ดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

6.3 องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดําเนินการจัดทําแผนและสํารวจประเมินผลตามแนวทางขอบเขต
ข้อกําหนดงาน 

6.4  องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดําเนินการจัดทําสรุปรายงานผลให้แก่เทศบาลนครลําปาง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ปีละ 80,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ           
 งานวิจัยและประเมินผล ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 เทศบาลนครลําปางสามารถนําข้อสนเทศที่ได้รับจากการประเมินผลการให้บริการ มาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลําปางต่อไป  
           
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม จัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการบริการประชาชน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณ ฑ์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับเทศบาลนครลําปางได้ดําเนินการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนในหลาย ๆ ด้าน โดยได้จัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงควร
ทบทวนแผนภูมิข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นประจํา และนําไปเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ
ในระบบสารสนเทศขององค์กร เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ  
 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน 

 3.3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 งานชําระภาษี 
 4.2 งานบัตรประชาชน  
 4.3 งานทะเบียนราษฎร  
 4.4 งานขออนุญาตอาคาร  
 4.5 งานใบอนุญาต (ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร)  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนให้เป็นปัจจุบัน
และถูกต้อง 

 6.2 จัดทํา/ปรับปรุง แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน และติดตั้งไว้ ณ จุดให้บริการ   
ในส่วนที่สํานัก/กองรับผิดชอบ 

 6.3 จัดทําแผ่นพับหรือคู่มือประชาสัมพันธ์ 
 6.4 เผยแพร่ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 
 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง /สํานักในเทศบาลนครลําปาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลดีขึ้น 

 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ         
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อมาตรการ ออกคําสั่งมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล          
  เทศบาลนครลําปาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย



45 

 

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง  ๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้      
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้      
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส  กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบ      
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 
วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและอํานาจหน้าที่อ่ืน       
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง        
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก              
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์          
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน        
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน    
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
  จัดทําคําสั่งมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้รองปลัดเทศบาล  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
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6. วิธีด าเนินการ          
 6.1 รวบรวมคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  

 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

 6.3 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ            

 6.4 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ     
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ          
 ไม่ ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบ          

 สํานักปลัดเทศบาล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
  10.1 ผลผลิต          
   - มีคําสั่งมอบหมาย อํานาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะ
ผู้บริหารเทศบาล ปรับปรุงให้เหมาะสม) 

  10.2 ผลลัพธ์          
   - การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว และประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น (ภายใต้โครงการวันเทศบาล) 
 
2. หลักการและเหตุผล  

 ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี  กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เป็น “วันเทศบาล ” โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์   
อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในท้องถิ่น ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของประชาชนเอง ซึ่งได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการประจํา      
ซึ่งประกอบไปด้วย  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจํา และพนักงานจ้าง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์          
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การบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  ตลอดจนการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เพื่อสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กร พนักงาน
เทศบาล  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  โดยดําเนินการในวันที่ ๒๔ เมษายน 
ของทุกปี  
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพ่ือปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้เป็นแบบอย่างที่ดีและตระหนักถึงคุณค่า

แห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของทุกสํานัก/กอง  ที่มีผลการปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 นําเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทํางาน และมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตามกิจกรรมโครงการ 
6.3 เชิญกลุ่มเปูาหมาย ร่วมประกอบกิจกรรมตามโครงการ 
6.4 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
6.5 ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในวันเทศบาล 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  (วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อกิจกรรม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน/องค์กร ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลนครลําปาง  (ภายใต้โครงการสนับสนุนประเพณีสําคัญและงานพิธีรัฐพิธีต่าง ๆ) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเ สริมคุณธรรมและจริยธรรมใ ห้เกิดข้ึนในห น่วยงานและสังคมถือเ ป็นการส ร้างรา กฐาน         
อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะการ ส่งเสริมและสนับสนุนใ ห้คนดํารงชีวิตตาม   
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรมจริยธรรม  วิริยะ อุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ      
เพ่ือส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี 

 ดังนั้นเพื่อ ส่งเสริม บุคลากรห น่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต           
ทําความดี อย่างต่ อเนื่อง เป็นแบบอ ย่างแก่ประชาชน  ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลนครลําปางอย่างสม่ําเสมอ เทศบาลจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และ
เป็นบุคคลตัวอย่าง ตลอดจนให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนคร
ลําปาง 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 3.3 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลนครลําปาง มีค่านิยม
ยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 4.2 ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลนครลําปาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 

6. วิธีด าเนินการ  
  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน/องค์กร ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม กิจกรรมของ    

เทศบาลนครลําปาง ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเทศบาล วันผู้สูงอายุ วันสตรีสากล วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000 บาท  (หรือเบิกจากโครงการของแต่ละสํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนครลําปาง  
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลนครลําปาง มีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่า

ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งจากภาครัฐและองค์กรเอกชนได้เข้าไปพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา
รูปแบบหรือตัวอย่างของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การปกครองและสิ่งแวดล้อม  เกิดชุมชนหรือชุมชนต้นแบบด้านต่าง  ๆ ที่จะสามารถนํามาใช้
เป็นบทเรียนและแนวทางในการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก  กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  แนวทาง   
การพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่จะพยายามยึดหลักการของ  “เศรษฐกิจพอเพียง ” ตามแนวพระราชดํารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แต่จะมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน  ซ่ึง “บริหารจัดการชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นมิติที่ยังไม่มีการนําไป
บูรณาการกับกระบวนการดําเนินงานที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในระดับชุมชน ทั้งท่ีวิกฤตการ ณ์ที่สําคัญของ
ประเทศได้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับ  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
เมือง ซึ่งเป็น จุดเน้นหนึ่ง ของการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และในบางแห่งก็มุ่งส่งเสริมเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้เด่นชัดโดยไม่ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น  ๆ ที่เป็น“วิถีชีวิตชุมชน ” เข้าไปร่วม
บูรณาการด้วย  ประกอบกับเทศบาลนครลําปางได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พัฒนาชุมชนของตน จึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนและพัฒนาเทศบาลตามอุดมการณ์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 จากความสําคัญและความจําเป็นข้างต้น  เทศบาลนครลําปาง  โดยกองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทํา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตเทศบาลนครลําปาง  
โดยเน้นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสามัคคี
ระหว่าง บ้าน  (ครัวเรือน) วัด โรงเรียน นําสู่สังคมมีความสุข ตามอุดมการณ์พัฒนาชุมชนตามแนวทางป รัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงและสนองตอบต่อแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล 
อย่างเป็นรูปธรรม นําไปสู่ “สังคมอยู่ดีมีสุข รู้ รัก สามัคคีและมีคุณธรรม จริยธรรม” 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๓.๒ เพ่ือให้แกนนําชุมชนทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑ สถานทีใ่นชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ 
 ๕.๒ ห้องประชุมในเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 มอบใบประกาศแก่ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจากโครงการ พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  ฝุายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอ่ืน  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
 

2. หลักการและเหตุผล          
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”  
  เทศบาลนครลําปาง จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลง การปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลง
การปฏิบัติราชการระหว่างนายก เทศมนตรีนครลําปาง กับปลัด เทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัด เทศบาล /
ผู้อํานวยการสํานัก/กอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม        
คํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
 ตลอดจนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เพื่อนํามาประเมินตามตัวชี้วัดที่ได้ทําการตกลงร่วมกัน เป็นผลงานประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์          
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด    
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลง         
การปฏิบัติราชการ 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล      
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 ชี้แจงสํานัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.2 จัดทํา MOU โดยให้ครอบคลุมสาระสําคัญ ได้แก่  

- มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่    
  บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอํานวยความสะดวก หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ  
  ให้บริการตามอํานาจหน้าที่ 
- มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมี    
  ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
- มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคล 
  อ่ืนเพื่อประโยชน์ตอบแทนสําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

6.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  ศึกษาข้อมูล 
และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน  
และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น    

6.4 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด 

6.5 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้คะแนน  
6.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล     

การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ทราบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลําปาง 
ประจําปี  และนําข้อบกพร่องมาดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อมาตรการ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2. หลักการและเหตุผล          
 เทศบาลนครลําปาง เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีอํานาจและหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ย่อมต้องมีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งมักจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาดําเนินการตรวจสอบ        
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ในการตรวจสอบ หรือแม้กระท่ัง           
การประเมินผลประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการตรวจสอบการทํางาน
ของ อปท. เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด   
 ดังนั้น เทศบา ลนครลําปาง จึงได้ มีมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอ บ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล นครลําปาง จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ                 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ ได้แก่  
 - รับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน      
 - รับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
 - รับการตรวจ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA )     
จากสํานักงาน ป.ป.ท.  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 ทุกสํานัก/กอง  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 เทศบาลนครลําปางให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบา ลนคร
ลําปางจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อมาตรการ  การดําเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลนครลําปาง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยเทศบาลนครลําปาง มีนโยบาย ใช้หลักธรรมาภิบา ลส่งเสริม ให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่ว ม    
โดย เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น           
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาล  โทรศัพท์  เป็นต้น 

 ดังนั้น เพ่ือใ ห้การดําเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน เป็น ไปด้วยความเรียบ ร้อย  สามารถแ ก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเทศบาลมีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ. ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 รวมถึงเห็นว่าการจัดทํามาตรการ/ขั้นตอน ดําเนินการ
ในกรณีร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลนครลําปางมีความสําคัญและควรได้รับการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนรับทราบ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดใ ห้มีมาตรการ การดําเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลนครลําปาง     
ให้เปน็ไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เอกสารเผยแพร่ขั้นตอนหรือกระบวนการดําเนินงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาล

นครลําปาง รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําการทุจริตและมีการติดตามตรวจสอบผู้กระทําการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 สํานักงาน เทศบาลนครลําปาง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 กําหนดผู้รบัผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน 
6.2 จัดทําคูม่ือ/ขั้นตอนดําเนินการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลนครลําปาง 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน

และดําเนินการแ ก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปรง่ใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียนของเทศบา ลนคร
ลําปางให้ ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนบุคลากรภายในห น่วยงานสามารถ เข้าใจและ     
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบา ล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เ จ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

นครลําปาง ตามคู่มือ/ขั้นตอนดําเนินการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลนครลําปาง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม จัดระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครลําปาง 
 

2. หลักการและเหตุผล          
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ  
ไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ       
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559    
 3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
 3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได ้    
   
4. เป้าหมาย           
 4.1 จัดสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน  1 แห่ง และเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องและ
จําเป็นไว้ในศูนย์  
 4.2 จัดทําแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ           
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ         
 6.1 ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลที่ควรมีไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  

 6.2 จัดเตรียม แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร   
 6.3 จดัเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ         
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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8. งบประมาณ           
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ          
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 10.1 สามารถจัดระเบียบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ สํานักง านเทศบาลนครลําปางได้อย่าง
เป็นระเบียบ           
 10.2 ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน       
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล          
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญ  ๆ เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ เป็นต้น       
 ดังนั้น เทศบา ลนครลําปาง จึงได้จัดทํา กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ ผ่านทางเว็บไซด์
เทศบาล ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลนครลําปางได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย    
 3.2 เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 มีข้อมูลประเภทต่าง  ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดย สะดวกผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาลนครลําปาง 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครลําปาง 



58 

 

6. วิธีด าเนินการ               
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ได้แก่   
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น       
  2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี       
  3. แผนการดําเนินงานประจําปี 
  4. แผนอัตรากําลัง       
  5. แผนการจัดหาพัสดุ        
  6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา      
  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง       
  8. ข้อมูลรายรับและรายจ่าย       
  9. งบแสดงฐานะทางการเงิน        
  10. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี      
  11. รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ    
  12. ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนครลําปาง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน และกองคลัง  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของเทศบาลนครลําปางได้รับการเผยแพร่ให้ประชาชนได้ออย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อมาตรการ การปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
2. หลักการและเหตุผล        
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญ  ๆ เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
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แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ        
 ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญ  ๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลนครลําปางได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน และเป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 ปิดประกาศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระเบียบกฎหมายกําหนดให้ดําเนินการ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนในเขตเทศบาล  
 
6. วิธีด าเนินการ            
 เจ้าหน้าที่ของทุกสํานัก/กอง ปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ระเบียบกฎหมายบังคับให้ต้อง
ปิดประกาศให้ครบถ้วน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 ทุกสํานัก/กอง  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 สามารถดําเนินการปิดประกาศเรื่องต่าง ๆ ได้ตามระเบียบฯ ที่กําหนดไว้  
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ล าดับที่ 2  
 

1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลําปาง 
 
2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลนครลําปาง  บริหารจัดการภายใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗  ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสังคม 
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน              
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบผังเมืองรวม ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง                   
และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร            
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธํารงไว้ซึ่งมรดก               
ทางวัฒนธรรม  และด้านการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน      
ทุกกลุ่ม  โดยมีแผนงานโครงการที่จะดําเนินการเป็นจํานวนมาก แต่ทว่า การพัฒนา งานด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 
ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
ที่สําคัญ คือ ต้อง เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวมให้มากท่ี สุด
 เทศบาลนครลําปาง จึงต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนให้มากที่สุด  จึงได้จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลําปาง ขึ้นเป็นประจําทุกปี  เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ทราบความ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อันจะนําไปสู่การยอมรับ  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ทั้งนี้ 
ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูล ข่าวสารจากทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามา
อย่างต่อเนื่องทุกวินาที สื่อต่าง  ๆ มีการพัฒนารองรับอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันสูง ดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนออกไปจากเรื่องใกล้ตัวและข่าวสารในท้องถิ่น ทําให้ข่าวสารของท้องถิ่นเข้าไม่ถึงประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย  ขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่นิยมในสื่อของท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิม  ๆ โดยเฉพาะประชาชนในสังคม
เมือง ที่นิยมใช้สื่อสมัยใหม่กันมากขึ้น แต่ทว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบเดิม ๆ ก็ยังคงได้รับความสนใจ ใน
บางกลุ่มอยู่เหมือนเดิม  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะ ต้องพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนคร
ลําปาง ทั้งสื่อเดิมและสื่อสมัยใหม่ ควบคู่กันไปกับการ และทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดึงดูดความสนใจ และเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย โดยเน้น ความถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง เกิดความเข้าใจ  และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางให้มากที่สุด 
 
3. วัตถุประสงค ์           
 ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปาง และข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถรับรู้ไดอ้ย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง   

  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานแก่ประชาชน  
 3.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา เทศบาล นครลําปาง และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างเทศบาลนครลําปาง กับ สื่อมวลชนในจังหวัดลําปาง   
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดําเนินงานของเทศบาลนครลําปางผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงและสื่อ
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ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมการแถลงข่าว จัดกิจกรรมเทศบาลนครลําปางพบ
สื่อ จัดงานแสดงผลงานเทศบาลนครลําปาง เป็นต้น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 ในเขตเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ            
 6.1 จัดทําแผนงานโครงการฯ 
 6.2 ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 6.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 6.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
 6.5 รายงานผล/ ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ปีละ 220,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 งานประชาสัมพันธ์ ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ร้อยละ 75 ของประชาชนรับรู้ข่าวสารของเทศบาลนครลําปางผ่านช่องทาง ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1  
 

1. ชื่อโครงการ   สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล   

 “ชุมชน  หรือ  หมู่บ้าน ”   ถือเป็นโครงสร้างทางการปกครองในระดับพื้นฐานที่เล็กที่สุดของประเทศ     
ที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแทบทุกมิติ   สําหรับเทศบาลนครลําปางมีการปกครองโดย
ผู้นําชุมชน  หรือ  “ประธานชุมชน”  ดังนั้น  จําเป็นอย่างยิ่งที่  “ชุมชน” จะต้องมีแผนที่สามารถกําหนด        
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ทิศทางการก้าวย่างเพื่อปูองกัน  แก้ไขปัญหา และพัฒนาที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิต ิ ภายใต้หลักการ
พ่ึงพาตนเองก่อนพึ่งพาหน่วยงานภายนอก  และศักยภาพ ข้อมูล ข้อเท็จจริงของ  “ชุมชน” โดยกระบวนการ       
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง    

 ดังนั้น จึงมีการทบทวนและจัดทําแผนชุมชนเป็นประจําทุกปี เพ่ือนําโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ
และความสามารถท่ีชุมชนจะดําเนินการได้เอง  มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของจังหวัดต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้ชุมชนมีแผนแม่บทชุมชนรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
 3.2 เพ่ือให้คนในชุมชนได้ร่วมกันกําหนดเปูาหมายและทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
 3.3 เพ่ือให้ชุมชนมีการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม    
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 43 ชุมชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 ห้องประชุมเทศบาลนครลําปาง และชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง  43 ชุมชน 
 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ฝึกอบรม/ประชุม ให้แก่ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการ และเครือข่ายแผนชุมชนเทศบาล  
 6.2 จัดเวทีประชาคมการจัดทําแผนชุมชน 43 ชุมชน     
 6.3 ประชุมวิพากษ์แผนชุมชนเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 6.4 สรุปและติดตามประเมินผล  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ปีละ 100,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 งานชุมชนเมือง ฝุายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์        
 ร้อยละ 90  ของชุมชน มีแผนแม่บทชุมชนเป็นรูปเล่ม 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม จัดทําคู่มือหรือเอกสารของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครลําปาง 
 
2. หลักการและเหตุผล       
 เทศบา ลนครลําปาง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี       
การบริการประชาชนในด้านต่าง  ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบา ลนครลําปาง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ไว้รับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 3.2 เพ่ือจัดทําคู่มือหรือเอกสาร เผยแพร่ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 คู่มือหรือเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5. พื้นที่การด าเนินงาน 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีการด าเนินการ           
 6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์   
 6.2 จัดทําคู่มือหรือเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 สํานักปลัดเทศบาล  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีคู่มือ/เอกสารการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 10.2 ประชาชนรับทราบขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ให้ประชาชนรับทราบ  
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลําปาง  ดําเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องทุกข์
เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลําปาง แจ้ง ให้แก่เทศบาลรับทราบปัญหา 
และนําคําร้องต่างๆ ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  โดยทุก ๆ เรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความ
ล่าช้าในการแก้ไข  ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจต่องาน
บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ด้วย 
  ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ให้ประชาชนรับทราบ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถดําเนินการร้องทุกข์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเทศบาลนครลําปาง จะได้แก้ไข
ปัญหาตามคําร้องนั้นๆ ได้อย่างทันท่วงที 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ให้ประชาชนรับทราบ  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ให้ประชาชนรับทราบ อย่างน้อย 3 ช่องทาง ให้ประชาชน
สามารถยื่นคําร้องทุกข์ได้หลากหลายช่องทาง 
 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 
  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
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6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดเตรียมข้อมูลช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบเอกสาร  
6.2 นําข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

- เว็บไซต์เทศบาล  
- Facebook  
- กลุ่ม Line ที่เก่ียวข้อง  
- งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครลําปาง 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จํานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ให้ประชาชนรับทราบ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทางต่อปี 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ล าดับที่ 1 
 
1. ชื่อมาตรการ รายงานหรือแจ้งผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครลําปางดําเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  
ได้แก่ แจ้งไฟฟูาดับ ซ่อมแซมถนน ตัดต้นไม้ ฯลฯ  เพื่อให้มีมาตรการการแจ้งผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ให้ผู้แจ้งทราบ และยกระดับคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลนครลําปาง  
 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มี มาตรการการรายงานหรือแจ้งผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
6. วิธีด าเนินการ            
 6.1 กําหนดมาตรการแจ้งผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์และช่องทางการติดตามผลฯ 
 6.2 ดําเนินการปฎิบัติงานตามมาตรการที่กําหนดไว้ (ดําเนินการภายใน 15 วัน) 
 6.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 สํานักปลัดเทศบาล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครลําปางและการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง 

2. หลักการและเหตุผล  
  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครลําปาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 59 โดยแผนพัฒนา หมายความว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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  ดังนั้น เทศบาลนครลําปาง ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตลอดจนการ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนฯ เป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณถัดไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
  3.2 เพ่ือนําแผนพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการทบทวนและเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   6.2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา/ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการ
บริหารงานฯ ของอปท. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารฯ ของ อปท.) 
 6.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลําปางร่วมกับประชาคมท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นในการจัดทํา/
ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   6.5 ผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 70 ของแผนพัฒนาฯ ที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้  
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 การติดตามประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาของ
เทศบาล โดยการติดตามและประเมินผลมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา       
การติดตามผล ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด ( Performance   
monitoring) การวางระบบติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเรื่องการบริหารแผน  
เพ่ือให้แผนการพัฒนาสามารถด าเนินการต่อไปได้จนจบเวลาและมีระบบการประเมินผลที่เกิดข้ึนทั้ง
ในส่วนของผลผลิต  (output) และผลลัพธ์  (outcome) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้เทศบาลจะต้องด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  ดังนี ้
 ๑. การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล เป็นการติดตามผล การด าเนินงาน ความก้าวหน้า         
ในการด าเนินงาน  การเปลี่ยนแปลงโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่จะก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ให้คณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือก
กันเอง ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  
 นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลเป็น
การเฉพาะ โดยเฉพาะการด าเนินโครงการตามนโยบายของนายกเทศมนตรี หรือโครงการที่มีผลกระทบ ต่อ
ประชาชน  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ความส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   
ตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 ฉะนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ สูงสุด ต่อประชาชน            
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่        
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลอย่างไร มีระดับความส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ  ความคุ้มค่า  การใช้
งบประมาณ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  และความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวม      
และรายยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป   
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3. วัตถุประสงค ์           
 ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๓. ๒ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานความส าเร็จประโยชน์ที่ได้รับของโครงการประจ าปี 
 ๓. ๓ เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต่อการ บริหารงานเทศบาลฯ 
ในภาพรวม 
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต           
 4.1 เชิงคุณภาพ   
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จะเป็นการติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
หรือเป็นโครงการตามนโยบายนายกเทศมนตรี  โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน  รวมถึงการ ติดตามและ
ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ปัญหาอุปสรรค  ความพึงพอใจ  
และข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน  ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล ระหว่างด าเนินโครงการ  และ
หรือหลังจากโครงการแล้วเสร็จ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับปัญหา   
ความต้องการของประชาชนและการพัฒนาเทศบาลในทิศทางที่เหมาะสมตลอดจน ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ 
 
 ๔.๒ เชิงปริมาณ  
  ๑) ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนด าเนินงาน  
การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการเงินอุดหนุน  และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงาน
เป็นราย 6 เดือน  (ต.ค.–มี.ค.,  เม.ย. – มิ.ย.– ก.ย.) 
  ๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน ๒ ครั้ง  ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ๓) จ้าง หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล   
จ านวน  ๑ ครั้ง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง  และพ้ืนที่ด าเนินโครงการพัฒนาที่จ าเป็นต้องให้  
ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือมีส่วนร่วมโครงการ  หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 
6. วิธีด าเนินการ            
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงา น
เป็นราย 6 เดือน และติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบาย หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
 6.3 รายงานผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาให้ความเห็น และรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีทราบ และรายงานสภาฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี) 
 6.4 จ้างหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
   เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ร้อยละ 70 ของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนหรือเปูาหมายที่กําหนดไว้          
ของแผนดําเนินการ 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อกิจกรรม จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีและรายงานผล 
 
2. หลักการและเหตุผล          
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบา ลนครลําปาง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจ จะเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีอยู่ใน         
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด    
โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน มาใช้ประกอบการ บริหาร ราชการ  เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน  อีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้         
การปฏิบัติงานของเทศบาลนครลําปางเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ทางด้านการบัญชี และ       
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 3.3 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 4.1 แผนการตรวจสอบภายในประจําปี ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 4.2 การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
 4.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
 4.4 การติดตามประเมินผล  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 พื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง   
 
6. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทศบาลนครลําปาง 
 6.2 ร่าง แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจําปี   
 6.3 เสนอขออนุมัติร่างแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจําปีจากคณะผู้บริหารฯ 
 6.4 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สําเนาให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ  
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ         
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 หน่วย งานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครลําปาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 10.1 มีแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และสํานัก/กอง ต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบ 
 10.2 สามารถ พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  
 10.4 ส่งผลต่อการพัฒนารายได้เพ่ิมข้ึน 
 10.5 สามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของสํานัก/กองต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครลําปาง 
 
2. หลักการและเหตุผล         
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ นํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
วางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ และตามระเบียบฯ ข้อ 6 
กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงให้ความสําคัญต่อการดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และรายงานผลให้ผู้กํากับดูแลตามระเบียบฯ 
3. วัตถุประสงค ์          
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน        
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการดําเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เป้าหมาย           
 แต่ละสํานัก/กอง จัดทํารูปเล่มการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทําเป็นรูปเล่มของ
เทศบาลนครลําปาง ให้ผู้กํากับดูแล ได้แก่ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 จังหวัดลําปาง และผู้ว่า
ราชการจังหวัดลําปาง   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
 
6. วิธีด าเนินการ            
 6.1 แต่งตั้งคณะทํางานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  ระดับสํานัก/กองต่าง ๆและ  
ระดับเทศบาล 
 6.2 ประชุมคณะทํางานระดับสํานัก/กอง ต่าง ๆ พิจารณาหาความเสี่ยงจากการดําเนินงาน         
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข  จัดทําเป็นรูปเล่มของแต่ละสํานัก/กองนั้น ๆ 
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 6.3 สํานัก/กองต่าง ๆ ส่งเล่มการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ให้แก่ คณะทํางาน การ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับเทศบาล 
 6.4 ประชุมคณะทํางานระดับเทศบาล พิจารณาหาความเสี่ยงจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ   
ที่ผ่านมา และความเสี่ยงจากเล่มการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ที่แต่ละสํานัก/กองส่งมาให้        
หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข  จัดทําเป็นรูปเล่มเป็นของเทศบาลนครลําปาง 
 6.5 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคมของทุกปี) ส่งเล่มการ ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ของเทศบาลนครลําปาง  ให้ผู้กํากับดูแล ได้แก่ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
จังหวัดลําปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ           
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ          
 หน่วย งานตรวจสอบภายใน 
 
9. งบประมาณด าเนินการ         
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          

  10.1 ร้อยละ 100 ของสํานัก/กองต่าง ๆ จัดทําเล่มรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 10.2 รายงานการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลนครลําปางส่งผู้กํากับดูแล     
ตามกําหนดเวลา ( 30 ธันวาคม ของทุกปี)   
 10.3 กิจกรรมความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเล่ม การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน    ร้อยละ 80   
ได้ดําเนินการแก้ไข     
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๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการสรรหาพนักงานจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่เก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญขององค์กร เทศบาลนคร
ลําปางจึงได้กําหนดมาตรการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการสรรหาพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลนครลําปางเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการสรรหาพนักงานจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการสรรหาพนักงานจ้าง  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลนครลําปาง   
 
6. วิธีด าเนินการ 
  กรณีมีการสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาล  

- การสรรหาพนักงานจ้างได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลําปางทราบโดยการประกาศเสียงตามสายในเขตเทศบาลนครลําปาง  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซด์ของเทศบาลนครลําปาง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครลําปาง  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  ฝุายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล และงานการเจ้าหน้าที่                  
ฝุายการเจ้าหน้าที ่ส่วนบริหารการศึกษา สํานักการศึกษา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาล อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน    
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ล าดับที่ 4 
 
1. ชื่อกิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยเฉพาะ
การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน  ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาล นครลําปาง ภายในเก้าสิบวัน          
นับแต่วันสิ้นปี ตลอดจนวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  บริการด้วยความเสมอภาคกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง ให้เกิดความโปร่งใส  ไม่เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น  สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข     
การทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดทําและเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน  
 4.2 จัดทําและเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลังประจําปี  
 4.3 จัดทําและรายงานแสดงผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
 4.4 จัดทําและรายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม รอบ 6 เดือน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ดําเนินการ จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน  ๆ จัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ฐานะทางการคลังประจําปี  และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จัดทําและรายงานแสดงผลการดําเนินงาน 
รายไตรมาส และรายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม รอบ 6 เดือน 
 6.2 รายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง และกองวิชาการและแผนงาน  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินของเทศบาล 
 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
    -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ- 
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ อบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครลําปาง  ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลกร ทุกระดับ ทั้งบุคลากร      
ฝุายการเมืองและฝุายข้าราชการประจําอย่างต่อเนื่อง และได้ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายเป็นประจําทุกปี 
สําหรับการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทางการเมืองและเจ้าหน้าที่         
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงาน  บทบาทหน้าที่ของตนเอง  มีความรู้ความเข้าใจ         
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ในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานนิติบัญญัติและหลักการบริหารงาน
การติดตามตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล รวมทั้งการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ซึ่งเป็น การเพ่ิมประสิทธิภาพ ของบุคลากร  เพ่ือบุคลากรนั้น  ๆ นําความรู้  ประสบการณ์มาปรับใช้  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่และมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเปูาหมายขององค์กร  
 จากหลักการดังกล่าว งานบริหารกิจการสภา ฝ่ายกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล  จึงได้เสนอ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร ที่เก่ียวข้อง หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมพูนความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออบรมให้ความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และกิจการสภา นํา
ความรู้และแนวคิดในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการขอ งประชาชนได้
อย่างเป็นธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร   โดยสามารถ นําองค์ความรู้      
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่  และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต้นแบบอื่น ๆ   

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง คณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
จํานวน 30 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 5.1 สถานที่อบรม เทศบาลนครลําปาง / สถานที่ของเอกชน  
 5.2 สถานที่ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานในประเทศ  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของสมาชิก หลักสูตรที่จะดําเนินการอบรมให้แก่สมาชิก
และบุคลากร บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลและแผนยุทธศาสตร์สภาฯ 
 6.2 เสนอขออนุมัติดําเนินกิจกรรม/โครงการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 6. 3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมโครงการและดําเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 6.4 จัดอบรมตามหลักสูตร ตามแผนที่ได้กําหนดไว้  
 6.5 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณที่ด าเนินการ 

 ปีละ 200,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารกิจการสภา ฝุายกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล   
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ร้อยละ 75 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีได้รับการพัฒนาต่อหลักสูตร 
 10.2 ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม  
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสภา 
 
2. หลักการและเหตุผล          
 งานบริหารกิจการสภา ฝ่ายกิจการสภา ส านักปลัดเทศบาล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้
ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบ           
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมในโอกาสต่าง ๆ ที่หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้จัด ทั้งนี้ เพื่อให้
สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์          
 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต          
 สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เพ่ิมเติม อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ          
 หน่วยงาน/องค์กร ที่ดําเนินการจัดกิจกรรม   
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6. วิธีด าเนินการ           
 6.1 ได้รับหนังสือเชิญจากหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ 
 6.2 เสนอขอรับอนุมัติประธานสภาเทศบาล  
 6.3 เสนอคําสั่งให้เดินทางไปราชการโดยนายกเทศมนตรีรับรองว่ามีงบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายได้  
 6.4 เข้ารับการอบรม  
 6.5 รายงานผลการฝึกอบรม  
 6.6 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิกฯ  
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ         
 เบิกจ่ายงบประมาณจากค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาล         
   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ทําให้การทํางานตามบทบาท
หน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลนครลําปาง  มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง  
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   ดังนั้นเทศบาลควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝูาระวังการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่องค์กร และประชาชนทั่วไป  

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเฝูาระวังการทุจริตโดยการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต  
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์เทศบา ล          
ไม่น้อยกว่า  6 บทความ ต่อปี 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  
  

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดหาบทความเก่ียวกับหลักการ แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการทุจริต  
 6.2 นําข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลําปาง  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
8. งบประมาณที่ด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับ         
การต่อต้านการทุจริต  

 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ- 

 


