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ค ำน ำ 
 

 เทศบาลนครล าปางได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

 เทศบาลนครล าปางได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 
ใน 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทัง้สิ้นจ านวน 41 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 12 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 18 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลนครล าปางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครล าปาง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เทศบาลนครล าปาง 
กันยายน  2565



สำรบัญ 
 

 หน้ำ  
ค ำน ำ  ก 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 - 5 
  1. การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ   
  2. หลักการและเหตผุล    
  3. วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผน  
  4. เป้าหมาย  
  5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรปอ้งกันกำรทุจริต      6 - 12 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการ  
  แยกตาม 4 มติ ิ
 
ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ                            13 - 97 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1 การบ ริ ห าร งาน ข อ ง

ห น่ ว ย งาน  แ ละการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ ความส าคัญ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม บ ท บ าท
หน้าที่ของตน เช่น การตรง
ต่อเวลา การอุทิศตนเพ่ื อ
ประโยชน์ของทางราชการ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายยังไม่ชัดเจน 
2. บุคลากรของหน่วยงาน  
ขาดความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติม ท าให้เกิดความ
สับสน 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามน โยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ และใน
บางกรณีมีการใช้ดุลพินิจ
มากกว่าการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
4 . ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
บุคลากรยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้ าที่ ขาดความรู้  ความ
เข้าใจและระเบียบ 

ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ า 
 
 
 
 
 

ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ า 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร ท า ง า น ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ห รั บ
บุคลากรด้านงานช่าง 
 
 
3 . ม า ต ร ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลนครล าปาง 
 
 
 
 
 
4 .  ม า ต ร ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง
มอบหมายงานในหน้าที่ของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

2 การบริหารงานบุคคล 1 .  ก า ร บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง 
โ ย ก ย้ า ย  โ อ น  เ ลื่ อ น
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
เอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 

ต่ า 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลแก่สาธารณะ 
2. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการ No Gift Policy 
5. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเทศบาลนครล าปาง 

3 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 
 
 

1. คนพิการไม่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพความพิการตามสิทธิที่
ควรได้รับ 
2 คนพิการได้รับ เงิน เบี้ ย
ค ว า ม พิ ก า ร ทั้ ง ที่ ข า ด
คุณ สมบัติ และมีลั กษณ ะ
ต้องห้ามในการรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการ 
3 .  ก า ร น า เ อ า ข้ อ มู ล
บางอย่างที่ เกี่ยวกับบุคคล
ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ซึ่ งข้อมูลบางอย่างอาจไม่
เป็นจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง อ อ ก สู่
สาธารณชน ก่อให้เกิดความ
เสี ย ห าย ต่ อ บุ ค ค ล แ ล ะ
องค์กรเนื่ องจากเป็นการ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ผ่ า น
คอมพิวเตอร์ ประชาชนบาง
คนอาจมีการละเมิดสิทธิ 
เสรีภาพส่วนบุคคล 

ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ า 

1. กิจกรรมการประชุมชี้แจงให้
ค ว า ม รู้ แ ก่ ค น พิ ก า ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ มคนพิการและ
ครอบครัว 
 
 
 

2 . ม าต รก าร เปิ ด เผ ย ข้ อมู ล
สาธารณะ และก ากับติดตามการ
เผ ยแพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส ารขอ ง
เทศบาลนครล าปาง 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างและการ
ควบคุมการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร 
โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ 

 

ต่ า 1. โครงการแนวทางและวิธีปฏิบัติ 
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ การบริหารสัญญาจ้าง 
และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
 
 
 

3. บุคลากรของหน่วยงาน
ขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความใส่ใจในการปฏิบัติงาน 
อาจน าไปสู่ความผิดพลาด 
ได้ง่าย และยังส่อไปในทาง
ทุจริต 
4. การใช้ต าแหน่ งในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  แ ล ะ เ อ้ื อ
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตน 
5 . ผู้ รั บ จ้ า ง แ ส ว ง ห า
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทุ จ ริ ต 
เพ่ือลดต้นทุนในโครงการ 

2. โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของเทศบาลนครล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 

5 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  
การใช้ยานพาหนะของ
เทศบาล 
 
 

1. มีการใช้รถยนต์อย่างไม่
เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
มี ค วาม สิ้ น เป ลื อ งน้ ามั น
เชื้อเพลิง และมีการใช้งาน
ไม่ เป็ น ไป ต า ม ร ะ บ บ /
ระเบียบราชการ 

ต่ า 1. โครงการบริหารจัดการการใช้
ยานพาหนะในการปฏิบัติราชการ 
 

6 ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ก า ร 
ข อ อนุ ญ าต ก่ อ ส ร้ า ง 
ดัดแปลงและรื้อถอน
อาคาร 
 

1 . ก า ร พิ จ า รณ าค า ข อ
อนุญาตอาคารกรณีต่างๆ  
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ร ะ ย ะ เว ล า ที่ ก ฎ ห ม า ย
ก าหนด 
 

สูง 1 . กิ จกรรมลดขั้ น ตอนและ
ระยะ เวล าก ารป ฏิ บั ติ ง าน ที่
เกี่ยวกับการบริการประชาชน
(การให้บริการ การขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน
อาคาร) 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้
ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 
คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทย 
ได้  35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ ในอันดับที่  110 โลก ซึ่ งลดลงจากปี  2563  
ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่
ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง (พ.ศ. 2566 - 2570)  
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครล าปางต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลนครล าปางเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปางที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 
 (1) คดีทุจริตของเทศบาลนครล าปางลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลนครล าปางมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลนครล าปางผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่ำเป้ำหมำย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลนครล าปางได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลนครล าปางมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลนครล าปางมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปางที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลนครล ำปำง อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

 

เทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ ำนวน  41  โครงกำร ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. กำรสร้ำงวัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
แ ล ะ ค ว ำ ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล ำ ก ร ทั้ ง ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร
ก ำ ร เ มื อ ง ฝ่ ำ ย บ ริ ห ำ ร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  เสริมสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และกำรประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 
1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น *(โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรด้านงานช่าง) 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น *(โครงการแนวทางและวิธีปฏิบตัิว่าด้วย
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  
การบริหารสัญญาจ้าง และ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนคร
ล าปาง” 
4) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการท างานของเจ้าหน้าที ่พนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1.1 .2  เสริมสร้ำงจิตส ำ นึกและควำมตระห นักในกำรยึดมั่ น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลนครล าปาง 
1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
6) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 1.2 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก

แ ล ะ ค ว ำ ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชำชนทุ กภำคส่ วน ใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) โครงการจัดงานท าบุญตกับาตรวันขึน้ปีใหม่ 

1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
8) กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน (ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง)  
9) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏบิัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์ *(กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุยอดเยี่ยม
ต้นแบบ ด้านการบริการสาธารณะ ระดบัเทศบาล) 

10) กิจกรรมการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง  
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว  

1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
   - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

ส านักการศึกษา 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักแก่เด็กและ
เยำวชน 

1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
11) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
ล าปาง *(กิจกรรมอบรมโตไปไม่โกง)  
 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 
 

ส านักการศึกษา/
รร.สังกัดเทศบาลฯ 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1.3.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ และ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
12) โครงการโรงเรียนคุณธรรม *(กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
นักเรียน) 

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 

ส านักการศึกษา/
รร.สังกัดเทศบาลฯ 

 รวม จ ำนวน   12   โครงกำร 3,242,000 3,242,000 3,242,000 3,242,000 3,242,000  

2. กำรบริหำรรำชกำร
ด้วยควำมโปร่งใส 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 
13) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครล าปาง 
2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงนิงบประมำณ 
14) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครล าปาง 
2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
    - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
500,000 

 
- 

 
กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 

กองคลัง 
 

 2.2 มำตรกำรส่งเสรมิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 
15) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครล าปางด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 
16) ) มาตรการ NO Gift Policy 
17) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง 
18) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
19) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
20) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดตอ่ราชการ” *(กจิกรรม  
“การให้บริการดว้ยระบบบัตรคิว”) 
21) โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Service  *(กิจกรรม “การให้บริการผู้ช าระภาษ ี
ผ่านระบบออนไลน์ (LINE Official Account)”) 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
กองการเจ้าหน้าที ่
กองการเจ้าหน้าที ่
กองการเจ้าหน้าที ่

กองคลัง 
 

กองคลัง 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
22) โครงการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะในการปฏบิัติราชการ 
23) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลนครล าปาง *(กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครล าปาง) 
24) โครงการแอปพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชนของส่วนราชการ 
2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
25) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- 
100,000 

 
 

500,000 
 
- 
 

- 
100,000 

 
 
- 
 
- 
 

- 
100,000 

 
 
- 
 
- 
 

- 
100,000 

 
 
- 
 
- 
 

- 
100,000 

 
 
- 
 
- 
 

ส านักช่าง 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
กองการเจ้าหน้าที ่

 2.3 มำตรกำรลดกำรใช้
ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 

2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วย
ควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล 
26) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
ล าปาง” 
2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำ
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
27) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
*(โครงการการให้ความรู้ภาษีท้องถิ่นผ่านเฟชบุ๊ก (Facebook)) 
28) โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครล าปาง 
2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต 
อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน 
29) มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลนครล าปาง *(กิจกรรมลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
(การให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร)) 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 
 
 
 

กองคลัง 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 

ส านักช่าง 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
30) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของเทศบาลนครล าปาง 
*(มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ)  

- - - - 
 

- 
 

กองการเจ้าหน้าที่/ 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 รวม จ ำนวน  18  โครงกำร 1,100,000 600,000 600,000 600,000 600,000  

3. กำรส่งเสริมบทบำท
และกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

3.1 กำรสง่เสริมให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
31) โครงการจัดเวทีประชาคม  *(กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม/ภายใต้
โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น) 

3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
32) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลนครล าปาง *(กจิกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลนครล าปางโดยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
33) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลนครล าปาง 
*(กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง) 
34) โครงการประชุมสภาสัญจร *(กิจกรรม “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาเทศบาลผ่านสื่อออนไลน์”) 

 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 
 
- 

 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 
 
- 

 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 
 
- 

 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 
 
- 

 
- 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 
 
- 

 
กองสวัสดิการสังคม 

 
 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 
 

กองยุทธศาสตร์
งบประมาณ 

ส านักปลัดเทศบาล 

 3.2 กำรรับฟังควำมคดิเห็น  
กำรรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ของ
ประชำชน 

3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนิน
กิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะ
กำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมยัของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
     - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย 
    - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.2.3 มรีำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำรได้รบัเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
    - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ

ภำคประชำชน และบูรณำกำร 
ทกุภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน 
กำรทุจรติ 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำร
ป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำรทุจริต 
    - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.3.2 ส่งเสริมใหเ้ครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต 
    - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
3.3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
    - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

      

 รวม จ ำนวน  4  โครงกำร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

4. กำรยกระดับกลไก
กำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 กำรจัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 
35) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
36) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครล าปาง 
4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
37) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
กองการเจ้าหน้าที ่

 4.2 กำรส่งเสริมบทบำท 
กำรตรวจสอบของสภำ
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
38) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น *(โครงการ “อบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง”) 
4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มบีทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
39) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น *(กิจกรรม 
“จัดท าคู่มือรวบรวมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล”) 
 

 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
40) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ 
การทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรบัเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส ำหรับผู้ร้องเรียน 
41) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่

 รวม จ ำนวน  7   โครงกำร 402,000 402,000 402,000 402,000 402,000  

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน   41   โครงกำร 4,894,000 4,394,000 4,394,000 4,394,000 4,394,000  
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ส่วนท่ี 3  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติ รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ ำที่  
และกำรประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 

ล ำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น *(โครงกำรพัฒนำ
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรด้ำนงำนช่ำง)  

2.หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
ส านักช่าง  เป็นหน่วยงานหลักของเทศบาลนครล าปาง ในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามระบบการผังเมือง ปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง และการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  บริหารจัดการและพัฒนาเมืองเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ในการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
และพัฒนาตามระบบการผังเมือง ภายใต้การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว 
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งบางครั้งบุคลากรยังคงมีปัญหาเรื่อง
การขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ท าให้เกิดความสับสน ซึ่งอาจส่งผล
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้ การพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานช่าง ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์   
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่ง ขึ้น   
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร  
ด้านงานช่าง   
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานช่าง ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 

ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน   
2) เพ่ือให้สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานช่าง ได้ปฏิบัติงานโดยึดตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลากร ส านักช่าง และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับส านักช่าง  จ านวน  50  คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมด าเนินโครงการ 
3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรด้านงานช่าง   
4) จัดท าเอกสาร 
5) ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
6) เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
7) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
8) รายงานผลการด าเนินโครงการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณละ 100,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักช่าง  เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) อบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ด้านงานช่าง  ไม่น้อย

กว่า 1 ครั้งต่อปี  
2) บุคลากรด้านงานช่าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินจากแบบทดสอบ/แบบสอบถามการ
ประเมินความรู้ (Pre Test- Post Test)  
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ผลลัพธ์ 
บุคลากรส านักช่าง เทศบาลนครล าปาง มีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ตามรูปแบบและ

ขั้นตอนได้อย่างชัดเจน เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง อย่างเคร่งครัด ด้วยความชอบธรรม 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  
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ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อกิจกรรม : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ  
ท้องถิ่น *(โครงกำรแนวทำงและวิธีปฏิบัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำง 
งำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร กำรบริหำรสัญญำจ้ำง และ พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆ 

จ านวนมาก และขั้นตอนที่ ส าคัญในการปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง คือการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง เนื่องจาก
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางมีรายละเอียด ในวิธีปฏิบัติค่อนข้างมาก ประกอบกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก าหนดเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ การแบ่งงวดเงิน - งวดงาน, 
การใช้บัญชีค่าแรงงาน , แนวทางการพิจารณาใช้ตาราง Factor F, ซักซ้อม ความเข้าใจความหมายของ  
“งานก่อสร้าง” งานซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน เป็นงานก่อสร้างแบบใด , สัญญาแบบ ปรับราคาได้   
(ค่า k), การควบคุมงานและการตรวจรับ ฯลฯ และต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ อาทิ แนวทางการปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง (กวจ.) ว ๘๔๕ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔, การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ภายใต้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง (กวจ.) ว ๖๙๓ ลว. ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ล้วนเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวัง และมีความ
เสี่ยงที่จะได้รับโทษทางวินัยจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องรับผิด ทางละเมิด ถูกเรียกเงินคืน หรือเป็นคดีขึ้ นสู่
ศาลได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเข้าใจ

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ, การพิจารณาใช้ค่าตาราง Factor F 
 ๒) เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเข้าใจ

แนวทางและวิธีปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ที่มาของแหล่งวัสดุ , การแบ่งงวดเงิน - งวดงาน และการใช้บัญชี
ค่าแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่, อายุของราคากลางและการทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 

 ๓) เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเข้าใจ
การบริหารสัญญาจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๔) เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติงานด้านช่าง เช่น การควบคุมงานและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างของทางราชการ 

๕) เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 ๖) เพ่ือให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
จ านวน  50  คน  ประกอบด้วย 
 ๑) นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
 ๒) ปลัด/รองปลัดเทศบาลนครล าปาง 
 ๓) หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย 
 ๔) วิศวกร/สถาปนิก/นิติกร/นักวิชาการพัสดุ 
 ๕) นายช่างโยธา/นายช่างส ารวจ/ช่างโยธา/ช่างส ารวจ/จพง.พัสดุ/จนท.พัสดุ 
 ๖) ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
 ๓) ก าหนดกรอบเนื้อหา สาระ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
 ๔) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๕) บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์  

               พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖) รายงานผลการด าเนินโครงการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณละ  100,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักช่าง ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
๑)  มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/
แบบประเมิน) 

 ผลลัพธ์ 
เทศบาลนครล าปางมีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์  

ไม่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สามารถด าเนินการ
ตามเทศบัญญัติหรือแผนงานที่ก าหนดไว้ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผลติดตาม/แบบสอบถามประชาชน) 
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ล ำดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลนครล ำปำง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ เทศบาลนครล าปางได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครล าปาง  

โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลนครล าปางจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนคร
ล าปาง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร 
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ 
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร 
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 
 5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผ ลประโยชน์ 
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน  540  คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลใน
องค์กรและสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบ  
ที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไป  
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8)   
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ และส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาล
นครล าปางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครล าปาง (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล ำดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ของประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวโน้ม         
ในอนาคต กอปรกับการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ.2566–2570)                                                                                                                   
ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร  โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปเพ่ือเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่รอบรู้ 
และมีจิตใจที่สานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง   
ครูถือเป็นหัวใจที่ส าคัญในการจัดการศึกษาจะตองพัฒนาใหครู  มีทักษะทางเทคโนโลยีและการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  อีกทั้งยังตองพัฒนาใหครูมีความรูรอบตัวความรูในวิชาที่สอนและความรูดานการวิจัยอยางแทจริง 
นอกจากนี้ยังตองพัฒนาครูใหมีความรูดานการถายทอดความรูจิตวิทยาการวัดและประเมินผล  รวมถึงจะตอง
พัฒนาครูใหสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจและท าใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
และสามารถดึงความสามารถและกระตุนใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรูนั้นไป
ประยุกตใชในชีวิตประจ าวันได้  ยิ่งไปกวานั้น ยังตองพัฒนาครูใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรูกาวทัน
เทคโนโลยี  และใชภาษาในการสื่อสารไดและมีมุมมองที่กวางและวิจารณญาณที่จะแยกแยะสิ่งถูกและสิ่งผิด 
อีกทั้งยังตองสามารถน าความรูไปพัฒนาและแกปญหาในสังคมได การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ       
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระยะสั้นยังจ าเปนที่ตองมีครูเปนผูถายทอดความรู
การพัฒนาครู  จึงเปนสิ่งจ าเปน โดยอันดับแรกจะตองพัฒนาครูใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และ
จะตองพัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงวิเคราะหสังเคราะห บูรณาการและสรางสรรคเพ่ือใหสามารถพัฒนา
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและสังคมไดนอกจากนี้ยังตองพัฒนาใหครูใหสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความรูอยางแทจริงในวิชาที่สอน และสามารถถายทอดความรูใหผูเรียนเขาใจ จนสามารถน าความ
รูประยุกตใชในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดที่ส าคัญยังตองพัฒนาครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา โดยควรพัฒนาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดานไดแก มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของครู 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน นอกจากนี้จะตองเสริมความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับ
กระแสการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตส าหรับกระบวนการพัฒนาครูนั้นควรจะเริ่มจากการก าหนดวิสัย
ทัศนใน การพัฒนาครูแลวจึงประเมินความ  จ าเปนคือดานและระดับที่จะตองพัฒนาครูเพ่ือไปใหถึงวิสัยทัศน
ที่ตั้งไวจากนั้นจะเปนการวางแผนในการพัฒนาโดยการก าหนดกลุมเปาหมาย เวลา ระยะเวลา สถานที่วิทยากร 
เอกสาร เครื่องมืออุปกรณงบประมาณและวิธีการ จากนั้นจึงเตรียมการ และด าเนินการตามแผนที่วางไวและ
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นจึงประเมินผลเชิงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการด าเนินการและประเมินเชิงประสิทธิผล
หลังจากท่ีครูน าสิ่งที่ไดรับจากการพัฒนาไปปรับใชในการปฏิบัติงาน  ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทุกประเทศ
ทั่วโลกได้ริเริ่มและด าเนินการปรับและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหม่ที่ เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษา  
( Educational Reformation ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ
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มาตรฐาน สามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ครูเป็นบุคคลส าคัญใน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะว่าครูเป็นกลุ่มบุคคลด่านหน้าและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และเนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้า
สู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง เพราะครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะสร้างครูให้บังเกิดศักยภาพทางสมรรถนะที่สูงก้าวสู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ (Professional Teacher )”
ที่แท้จริงต่อไปเป็นที่ยอมรับกันว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและการศึกษาของชาติ เพราะครู
เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มที่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ดังนั้น การพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุด จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท า
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ การพัฒนาครูเป็น
การด าเนินงานที่พยายามจะสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถ  ให้บังเกิดสมรรถนะที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อวิชาชีพ การพัฒนาครู  เป็นงานที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง  ตลอดชีวิต เพราะการพัฒนาครูจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพและวิธีการท างานของครู ช่วยประหยัดเวลาและลดความ สูญเปล่าท าให้รู้งานและท างานได้
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
มี เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  จ ากห ล ัก การและ เห ต ุผ ลด ังกล ่า วก ารพ ัฒ น าบ ุค ล าก ร  
เพื ่อปรับเปลี ่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรทางการศึกษา  
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพคน  ผู้พัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน  อีกทั้งทักษะการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่สังคมและประเทศชาติต้องการได้
อย่างมีคุณภาพ ส านักการศึกษาจึงได้จัดโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่  พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู ้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแสดงผลงาน
ทางวิชาการและน าแนวทางการบริหารจัดการงานของแต่ละโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 3) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
 4) เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความสนใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลสูงสุดมีมาตรฐานในการท างาน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ และการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนให้กับพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครล าปาง  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

2) จัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆเกี่ยวกับระเบียบหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ตามที่กรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถิ่นก าหนด ให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเพ่ิมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนและการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ ด้านการเงินการบัญชี 
อย่างน้อย ๑  ครั้ง 

4) จัดศึกษาดูงานตามหลักสูตรการอบรมฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงานครู
และบุคลการทางการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5) จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่  พนักงานครูและบุคลการทางการศึกษา           
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

6) จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่  
พนักงานครูและบุคลการทางการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ขออนุมัติจัดท าโครงการ 

2) หารือแนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
3) ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
4) ประสานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
5) ประชุมคณะท างาน เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน และวธิีการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
7) ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินการ โครงการให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณละ  3,000,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักการศึกษา  เทศบาลนครล าปาง 
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10. ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
เทศบาลนครล าปาง ได้พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

3) เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความสนใจ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลสูงสุดมีมาตรฐานในการท างาน 
 ผลลัพธ์ 

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแสดงผลงานทางวิชาการและ
น าแนวทางการบริหารจัดการงานของแต่ละโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ (ส ารวจโดยใช้แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดท าแบบสอบถาม การจัดท าแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดท ากิจกรรม) 
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 1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล ำดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลนครล ำปำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลนคร
ล าปาง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครล าปาง 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนคร
ล าปางมีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทย  
ใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน  500  คน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจัดท าร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวที เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงแนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครล าปางมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 

ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครล าปางมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลนครล าปางมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน  530  คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  
 4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ 
จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัด 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ล ำดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
การท าบุญตักบาตร  เป็นการท าบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการท าบุญประเภท

อ่ืน ๆ การตักบาตรนั้น ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ประเพณีนี้ชาวพุทธ 
ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา  
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการด าเนินชีวิตและเพ่ือเสริมสร้างความสุขความเจริญ  

ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ .ศ . 2496 แก้ ไขเพ่ิ ม เติมฉบับที่  1๔  พ.ศ . 25๖๒  
เทศบาลนครล าปาง มีอ านาจหน้าที่มาตรา 50 (6) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และ 
การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (8) บ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
เท ศ บ าล น ค รล าป าง   ต ระห นั ก ถึ งค ว าม ส าคั ญ แ ล ะมี น โย บ า ย ก าร พั ฒ น า เมื อ งล าป า ง เป็ น 
“บ้ำนที่มีควำมสุขของทุกคน”  ก าหนดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี ส่งเสริม 
การจัดงานเทศกาลประเพณีที่ส าคัญตลอดทั้งปี  จึงได้ก าหนดจัดโครงการท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน สืบทอด เผยแพร่ อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมทางศาสนาท าบุญตักบาตร   เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
เสริมสร้างความสุขความเจริญให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามหลักศาสนาพุทธด้วยการเริ่มต้นท าความดีในวันขึ้น
ปีใหม ่

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 
2) เพ่ือความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญก าลังใจแก่ประชาชน 
3) เพ่ือให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 

  4) เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของการท าบุญในพระพุทธศาสนา 
  5) เพ่ือสร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารีส่งเสริมการท าบุญร่วมกันของครอบครัวช่วยให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองต่อกัน     

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
- เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
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เชิงคุณภำพ 
- เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมทางศาสนาท าบุญตักบาตร    

เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสุขความเจริญให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามหลักศาสนาพุทธ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
๑) ขั้นวางแผน (Plan) ประชุมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาโครงการ

และกิจกรรม 
๒) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
๓) ขั้นตอนด าเนินการ (Do) ตามโครงการ/กิจกรรม 
    - นิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จ านวนประมาณ 3๐๐ รูป จากวัดในเขตพ้ืนที่ เทศบาลนครล าปาง 

โดยเชิญชวนข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรและรับฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าคณะจังหวัดล าปาง ประธานสงฆ์ในพิธี 

4) สรุปปัญหาและประเมินผลโครงการ (Check) สรุปรายงานผลการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรม 

5) ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) น าผลการด าเนินการไปใช้ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักการศึกษา  เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

 1) ประชาชนได้ร่วมกันท านุบ ารุงและด ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ศาสนาประจ าชาติ 
2) ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขกายสุขใจเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 
3) สถาบันครอบครัวเกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองต่อกัน 

 ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 2) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน

ตลอดจนชาวต่างชาติ 
 

 
 
 

 
 



  

30 
 

 

 1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล ำดับที่ 8 
 

1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ  
                      ศักยภำพคณะกรรมกำรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วย เทศบาลนครล าปางให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริม 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ  
ท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการประชาคมเลือกจากประชาชนในแต่ละชุมชน               
ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงได้จัดให้มี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้แก่คณะกรรมการชุมชน 
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี เป็นตัวอย่างแก่สังคม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
           1) ก าหนดหลักเกณฑ์คณะกรรมการชุมชนตัวอย่าง 
 ๒) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่เป็นตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๓) จัดท าประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
 ๔) จัดอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้แก่คณะกรรมการชุมชน  
และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 ๕) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครล าปาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และได้รับการยกย่อง       
เชิดชูเกียรติ   
 ผลลัพธ์ 
 1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 2) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
*(กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอำยุยอดเยี่ยมต้นแบบ ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ  
ระดับเทศบำล) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วย เทศบาลนครล าปางให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริม 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด  ซึ่งผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครล าปาง ได้มีการรวมกลุ่มกัน ทั้งในระดับชุมชน และระดับ
เทศบาล ในการด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม/ชุมชน   
 ในการนี้จึงต้องอาศัยผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมในกลุ่ม/
ชุมชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จึงจัด
กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุยอดเยี่ยมต้นแบบด้านการบริการสาธารณะ 
ระดับเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้สูงอายุที่ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลนครล าปาง 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครล าปาง ตระหนักถึงความ
เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครล าปางมีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองจิตอาสา 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
           1) ก าหนดคุณสมบัติผู้เห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้สูงอายุยอดเยี่ยมต้นแบบ 
 ๒) ตรวจสอบรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๓) เสนอขออนุมัติรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อผู้บริหาร 
 4) จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ เพ่ือมอบให้ในงานลานคนบ่าเก่า 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการและคนชรา  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้สูงอายุที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 ผลลัพธ์ 
 1) มีผู้สูงอายุยอดเยี่ยมต้นแบบ ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 2) ผู้สูงอายุที่อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

34 
 

 

ล ำดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรมกำรประชุมชี้แจงให้ควำมรู้แก่คนพิกำรและผู้เกี่ยวข้อง ตำมโครงกำรส่งเสริม   
                      และพัฒนำกลุ่มคนพิกำรและครอบครัว 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) 

ในการนี้  เทศบาลนครล าปาง จึ งได้ก าหนดจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงให้ความรู้  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ 
และครอบครัวขึ้น เพ่ือให้คนพิการได้รับรู้ข่าวสาร เข้าถึงสิทธิและให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้คนพิการได้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการรับเบี้ยยังชีพ 
ความพิการ 
 3.2 เพ่ือให้คนพิการได้แสดงความจ านงและยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพความพิการตามกฎหมาย 
 3.3 ไม่เกิดการทุจริตในการรับเบี้ยยังชีพความพิการ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คนพิการในเขตเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  

การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีการจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่คนพิการมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับเบี้ยยังชีพความพิการ ปีละ 1 ครั้ง 
 9.2 คนพิการมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิการรับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 - ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

ล ำดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนเทศบำลนครล ำปำง  
    *(กิจกรรมอบรมโตไปไม่โกง)  

2. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของสังคม 

ในอนาคต  ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่ง
ความดีงาม โดยมีครูและโรงเรียนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ได้เรียนรู้และ 
ซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตที่พอเพียง และรักความเป็นธรรม         
อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่คุณค่า มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความสุจริต  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกประเภท 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
2) เพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้เรียนให้ รู้จักจ าแนกชั่วดี แยกแยะความผิดและความถูกต้อง                      

เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
3) เพ่ือพัฒนาการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติ          

อย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัด 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนงาน 
2) น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3) ด าเนินการตามโครงการ 
4) ประเมินผลตามโครงการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4, 5 และ 7  เบิกจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ตามรายหัวที่ร่วม
กิจกรรม 
 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล  ปีละจ านวน 6,000 บาท 
 
8. ผู้รับผดิชอบ 
 ส านักการศึกษา, โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 นักเรียนมีความเข้าใจแยกแยะความผิดและความถูกต้องได้ 
 ผลลัพธ์ 
 นักเรียนทุกคนมีภูมิคุ้มกันอย่างดีต่อการถูกยั่วยุให้กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (ติดตาม
ผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและจิตส านึกของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)   
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 1.3.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ล ำดับที่ 12 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม *(กิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมนักเรียน) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
คุณธรรมกับกฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างสันติสุขให้สังคมคุณธรรมนั้นเป็นการ

ควบคุมภายในหรือการบังคับใจตนเองให้ประพฤติในสิ่งที่พึงกระท าและละเว้นในสิ่งที่พึงละเว้นเพ่ือประโยชน์
สุขของสังคมส่วนรวมส่วนกฎหมายนั้นเป็นการบังคับภายนอกหรือเป็นการที่ผู้อ่ืนบังคับให้เราต้องปฏิบัติตนตาม
กฎกติกาหากผู้ใดละเมิดกฎหมายก็จะต้องถูกลงโทษ ดังนั้นควรเสริมสร้างเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตให้มี
คุณธรรมรู้จักควบคุมจิตใจของตนไม่ให้ท าในสิ่งผิดเพราะกฎหมายอาจมีช่องโหว่ให้ผู้ทุจริตหลีกเลี่ยงได้ 

 โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนได้  
โดยใช้กระบวนการให้ความรู้ เช่น 1) การกรอบแนวคิดให้รู้ว่าอะไรควรท า อะไรพึงละเว้น  2) ร่วมแสดงความ
คิดเห็นว่าการกระท าของแต่ละคนส่งผลกระทบส่วนรวมอย่างไร 3) ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมที่เปี่ยมคุณธรรม
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน 

ดังนั้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จึงได้จัดกิจกรรมอบรมและเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเกิดปัญญาและมีความรู้คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมและเข้าค่ายเกิดปัญญาและมีคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 

2) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ 
3) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีศรัทธาและเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเหตุผล และคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
2) ประชุมผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งรายละเอียดโครงการ หารือและวางแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกัน 
3) ประสานงานติดต่อหน่วยงานและวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด 
5) สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 



  

38 
 

 

 
7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 โรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4, 5 และ 7  เบิกจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ตามรายหัวที่ร่วม
กิจกรรม 
 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาล ปีละจ านวน  6,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักการศึกษา, โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) นักเรียนทุกคนสร้างภูมิปัญญา  
2) นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีเหตุผลและคุณธรรมสัมพัทธ์ระดับดี 

 ผลลัพธ์ 
1) นักเรียนมีศรัทธาและเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเหตุผล และคุณธรรมสัมพัทธ์ (ประเมินผล

การด าเนินงานตามแบบสอบถามการจัดกิจกรรม และจากแบบบันทึกการร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 
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################################################################################# 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
################################################################################# 

 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับที่ 13 
 

1. ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเทศบำลนครล ำปำง 

2. หลักกำรและเหตุผล   
 เทศบาลนครล าปาง บริหารจัดการภายใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
ด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน  และประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  โดยมีแผนงานโครงการที่จะด าเนินการเป็นจ านวนมาก  
แต่ทว่าการพัฒนางานยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าว ต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่ส าคัญ คือ ต้อง เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด เทศบาลนครล าปาง จึงต้องให้ข้อมูลข่าวสาร 
กับประชาชนให้มากที่สุด จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครล าปาง ขึ้นเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้
ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ทราบความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อันจะน าไปสู่การยอมรับ  และให้ความร่วมมือ 
ในกิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ข้อมูล ข่าวสารจากทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกวินาที สื่อต่าง ๆ มีการพัฒนารองรับอย่างต่อเนื่อง 
และมีการแข่งขันสูง ดึงดูดความสนใจของประชาชนออกไปจากเรื่องใกล้ตัวและข่าวสารในท้องถิ่น ท าให้
ข่าวสารของท้องถิ่นเข้าไม่ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ขณะเดียวสื่อก็เปลี่ยนไปประชาชนก็ปรับรูปแบบการรับ
สื่อจากเดิม มีการใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น แต่ทว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบเดิม ๆ ก็ยังคงได้รับความ
สนใจในบางกลุ่มอยู่เหมือนเดิม  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครล าปาง  
ทั้งสื่อเดิมและสื่อสมัยใหม่ควบคู่กันไปกับการและท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดึงดูดความสนใจ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง เกิดความเข้าใจ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางให้มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์           
 ๑) เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปางและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถรับรู้ไดอ้ย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง   

  ๒) เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน  
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  ๓) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานแก่ประชาชน 
  4) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลนครล าปางและสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างเทศบาลนครล าปาง กับ สื่อมวลชนในจังหวัดล าปาง   
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต          
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปางผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น เอกสารข่าวแจก หนังสือรายงานกิจการประจ าปี  ป้ายประชาสัมพันธ์ LED  ป้ายไวนิล           
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค เวปเพจ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมนครล าปางพบสื่อ จัดงานแสดง   
ผลงานเทศบาลนครล าปาง เป็นต้น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร          
 ในเขตเทศบาลนครล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร            
  1) จัดท าแผนงานโครงการฯ 
 2) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4) ด าเนินงานตามโครงการ 
 5) รายงานผล/ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร          
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณละ  500,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร          
  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์          
  ร้อยละ 75 ของประชาชนรับรู้ข่าวสารของเทศบาลนครล าปางผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และทั่วถึง 
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2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ล ำดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ
เทศบำลนครล ำปำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือให้การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเชื่อได้ มีข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 และเพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
อีกท้ังเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบจากการปิดประกาศหรือสามารถเข้าตรวจดูได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่ออ่ืนๆ  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
เช่น การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เป็นไป  
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ  

 3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

 4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลนครล าปาง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลนครล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครล าปางโดยปิดประกาศที่งานพัสดุ 
กองคลัง เทศบาลนครล าปาง และประกาศเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ  
 2) เผยแพร่ประกาศประกวดราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของเทศบาลนครล าปาง 
โดยปิดประกาศที่งานพัสดุ  กองคลัง เทศบาลนครล าปาง และประกาศเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 
 3) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน เพ่ือแสดงว่าในรอบเดือนที่ผ่านมามีการซื้อ 
จัดจ้างเกี่ยวกับอะไรบ้าง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครล าปางได้ 
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2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

 

ล ำดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
เทศบำลนครล ำปำงด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลนครล าปางเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครล าปางด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลนครล าปางแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม 

มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปางสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลนครล าปาง 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
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 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง  
ที่ก าหนด 
 6) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 7) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
นครล าปาง พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลนครล าปาง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

ล ำดับที่ 16 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลนครล าปางเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ

เทศบาลนครล าปางมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผดิชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลนครล าปางด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง

ร้องเรียนเรื่องสินบน 
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ล ำดับที่ 17 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลนครล ำปำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง” 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง  
ผลลัพธ์ 

  เทศบาลนครล าปางมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ล ำดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า  
ในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลนครล าปาง 
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลนครล าปาง 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและ
รวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
 - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
 - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
 - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
 - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้
เป็นพนักงาน 
 - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
   ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครล าปางลดลง 
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ล ำดับที ่19 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลนครล าปางได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง  
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงานเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  
โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล ำดับที่ 20 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร” *(กิจกรรม “กำรให้บริกำรด้วยระบบบัตรคิว”) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การให้บริการรับช าระภาษีท้องถิ่นที่ผ่านมาเกิดปัญหาความล่าช้า ความเหลื่อมล้ าท าให้
ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการตามล าดับ ก่อน/หลัง ฝ่ายพัฒนา
รายได้  กองคลัง เทศบาลนครล าปาง จึงน าระบบบัตรคิวมาใช้เพ่ือเพ่ิมระบบการจัดการเคาน์เตอร์  ให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

3. วัตถุประสงค ์           
  1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค  
เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ         
   2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวด รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ ได้ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
  4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์
หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
   ประชาชนผู้มาใช้บริการช าระภาษี  

๕. วิธีด ำเนินกำร           
   1) จัดท าขั้นตอนการบริการช าระภาษี 

2) จัดท าข้อมูลสถิติการใช้บริการเป็นประจ าทุกวันและรวบรวมข้อมูลรายงานประจ าเดือน 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร          
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. ผู้รับผิดชอบ           
  ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์          
   ผลผลิต 
   มีการใช้ระบบบัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับ ก่อน-หลัง เกิดความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   ผลลัพธ์ 

  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 75 ของผู้มาขอรับบริการ 
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ล ำดับที่ 21 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service    
 *(กิจกรรม “กำรให้บริกำรผู้ช ำระภำษีผ่ำนระบบออนไลน์ (LINE Official Account)”) 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพ่ือ

ขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาระบบงานบริการในรูปแบบระบบออนไลน์ (LINE Official Account) เพ่ือให้ 
ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ฝ่ายพัฒนารายได้ จึงได้จัดท ากิจกรรมการให้บริการผู้ช าระภาษี     
ผ่านระบบออนไลน์ (LINE Official Account) เพ่ือยกระดับการให้บริการด้านภาษี ลดขั้นตอนและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ให้ได้รับความคล่องตัว รวดเร็ว   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มาติดต่อด้วยตนเองอีก 

 2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
 3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครล าปาง  

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) สร้างกลุ่ มไลน์  ผ่ านสื่ อออนไลน์ ระบบออนไลน์  (LINE Official Account) ในชื่ อ             
“แจ้งช าระภาษีเทศบาลนครล าปาง” แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการผู้ช าระภาษีผ่านระบบ
ออนไลน์ (LINE Official Account)  
  2) ก าหนดหน้าที่บุคคลในการให้บริการผู้ช าระภาษีผ่านระบบออนไลน์  (LINE Official 
Account) ก าหนดหน้าที่ผู้ควบคุม (Admin) และผู้ให้บริการ (Operator) 
 3) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ ออนไลน์ (LINE Official Account) โดยแยกข้อมูลเป็นราย
เดือนให้ครบทุกเดือน  
 4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกเดือนเสนอผู้บริหาร  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต : มีระบบการให้บริการผู้ช าระภาษผี่านระบบออนไลน์ (LINE Official Account) 
                    ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับความความสะดวกในการช าระภาษี  โดยผู้ช าระภาษีไม่จ าเป็นต้อง         

เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

56 
 

 

ล ำดับที่ 22   
1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ยำนพำหนะในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบาลนครล าปาง มียานพาหนะใช้งานกระจายอยู่ตามส านัก/กองต่างๆ การใช้งานเป็นแบบ

หน่วยงานใครหน่ายงานมัน(แบบไซโล)  ท าให้บางหน่วยงานรถบางคันใช้งานอย่างหนักเพราะมีความต้องการใช้
งานสูง บางหน่ายงานมีการใช้งานน้อยมีรถจอดรองาน  ท าให้ไม่มีความสมดุลในการใช้งาน หรือมีการใช้รถ
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า  และนอกจากนั้นยังมีความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง และบางครั้งยังมีการ
ใช้งานไม่เป็นไปตามระบบ/ระเบียบราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้มียานพาหนะใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทุกส านัก/กอง มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าและเกิดการประหยัดพลังงาน  เทศบาลนครล าปางจึงได้จัดตั้งศูนย์รถยนต์กลาง (Car Pool) เพ่ือบริหาร
จัดการการใช้ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่า ให้สามารถลดการใช้พลังงาน และมียานพาหนะใช้งานอย่าง
เพียงพอของทุกส านัก/กอง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การใช้ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 
 2) เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานลงตามนโยบายของผู้บริหารและรัฐบาล 
 3) เพื่อให้ยานพาหนะใช้ปฏิบัติงานและติดต่อราชการได้อย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลนครล าปางทุกคน  

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รถยนต์กลาง(Car Pool)  
 2) โอนยานพาหนะท่ีกระจายใช้งานในทุกส านัก/กอง  มารวมไว้ที่ศูนย์รถยนต์กลาง 
 3) โอนย้ายพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติราชการในศูนย์รถยนต์กลาง 
 4) มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัด เป็นผู้บริหารจัดการการใช้รถ 
 5) มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานเครื่องจักรกล ส านักช่าง รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงรักษารถและ
ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 7) รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้พลังงานทุกปี 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กลุ่มงานเครื่องจักรกล  ส่วนการโยธา ส านักช่าง และส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครล าปาง  

9. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดตั้งศูนย์รถยนต์กลาง (Car Pool) โดยน ายานพาหนะที่ใช้งานในทุกส านัก/กอง มารวม
ไว้ที่ศูนย์รถยนต์กลาง ให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการใช้ให้เป็นไปตามระบบระเบียบของราชการ 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลนครล าปาง มียานพาหนะใช้ปฏิบัติงานและติดราชการ เพียงพอไม่ต้องจัดหาหรือซื้อ
รถยนต์ทุกปีประหยัดค่าใช้จ่าย และท าให้สามารถมีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะลดลงได้ 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปีฐาน  
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ล ำดับที่ 23 
 

1. ชื่อกิจกรรม :  โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลนครล ำปำง  
*(กิจกรรมกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำล
นครล ำปำง) 

 

2. หลักกำรและเหตุผล         
 การบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบัน รัฐบาลกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารองค์กร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มี
ระบบและกระบวนการบริหารที่ค านึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม            
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของ        
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ            
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ ในการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลการด าเนินงาน  
ขององค์กร จะเป็นตัว บ่งบอกว่าองค์กรมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดีเพียงใด เพ่ือที่จะได้มีการพัฒนา และแก้ไขในส่วนที่เป็นงาน
เร่งด่วน หรือแก้ไขในลักษณะการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 เทศบาลนครล าปาง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติการ ประกอบกับ
เทศบาลนครล าปางเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ฉะนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนของเทศบาลนคร
ล าปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริการของเทศบาลนคร
ล าปาง จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครล าปาง ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์           
1) เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในงานต่าง ๆ 

จ านวน ๑๙ กระบวนงานของเทศบาลนครล าปาง        
2) เพ่ือหาผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ

ของเทศบาลนครล าปาง  
 3) เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในบริการด้านต่าง  ๆ  

ของเทศบาลนครล าปาง 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 
       

5. วิธีด ำเนินกำร            
          1) จัดท าบันทึกเสนอพิจารณาอนุมัติด าเนินกิจกรรม 

 2) จัดประชุมผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก าหนดงานที่จะรับการประเมินผลความพึงพอใจ  
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 3) แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ก าหนด
กระบวนงานการบริการ จ านวน  ๑๙ กระบวนงาน ดังนี้ 

      1. งานทะเบียนราษฎร 
      2. งานบริการบัตรประจ าตัวประชาชน 

               3. งานบริการสถานีขนส่ง 
      4. งานบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      5. งานช าระภาษี  
      6. งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
      7. งานบริการทันตกรรม 
      8. งานบริการรับเรื่องขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
      9. งานบริการสวัสดิการสังคม 

      10. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : บริการส่วนหน้า 
      11. งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ : หลังรับบริการ 
      12. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค : ไฟฟ้า 
      13. งานแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภค : ถนน/ทางเท้า 
      14. งานเทศกิจ 

      15. งานสวนสาธารณะ 
      16. งานบริการและส่งเสริมด้านสุขภาพ 
      17. งานบริการด้านการรักษาความสะอาด 
      18 งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครล าปาง 
      19. งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
 4) ด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
 5) องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางด าเนินการจัดท าแผนและส ารวจประเมินผลตามแนวทางขอบเขตงาน 
 6) องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลให้แก่เทศบาลนครล าปาง 
 7) รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร และสภาเทศบาลนครล าปางทราบ 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร         
 ปีงบประมาณละ 100,000 บาท 

 

8. ผู้รับผิดชอบ           
 งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์         
 ผลผลิต  
        1. มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ  
        2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซตของหนวยงาน  
 

  ผลลัพธ  
        1. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนครล าปางมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบริการ         
ไมน่อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)  
        2. เทศบาลนครล าปางสามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน   
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป 
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ล ำดับที่ 24 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรแอปพลิเคชั่นเพื่อกำรบริกำรประชำชนของส่วนรำชกำร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล   
  ผู้บริหารเมืองยุคใหม่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององค์กร บริหารจัดการที่เป็นระบบ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพ่ือให้การให้การบริการประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับการบริการของภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและ
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น  
  แอปพลิเคชั่นเพ่ือการบริการประชาชนของส่วนราชการ  เป็นการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการประชาชน ด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บริการชุมชนโดยพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 น าเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชนที่จะท าให้เป็น
เมืองที่สะดวกสบาย ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  การจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย 
 

3. วัตถุประสงค ์  
   เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีระบบการท างานที่มีมาตรฐาน สามารถบริหารและบริการประชาชน
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
นครแห่งคุณภาพ ด้วยระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัย และหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ       

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง  
 

5. วิธีด ำเนินกำร            
         1) แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าแอปพลิเคชั่นเพ่ือการบริการประชาชนของส่วนราชการ 
 2) ก าหนดภารกิจของส่วนราชการในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Service) 
 3) จัดท าแอปพลิเคชั่นเพ่ือการบริการประชาชนของส่วนราชการ เป็นช่องทางอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 
 4) ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แอปพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชนของส่วนราชการ  

ทางช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ 
 5) จัดท าคู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชั่นเพื่อการบริการประชาชนของส่วนราชการ 
 6) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 7) รายงานผลการด าเนินการ  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

7. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
        จ านวน  500,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่มีกระบวนงานให้บริการ
ประชาชน  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  แอปพลิเคชั่นเพ่ือการบริการประชาชนของส่วนราชการ ที่มีกระบวนงานที่ให้บริการ

ประชาชน ได้แก่ ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์, การขอใบอนุญาตทุกประเภท, ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์, ระบบจองคิวท าบัตรประจ าตัวประชาชน/ค าร้องทะเบียนราษฎร, วิธีการ/ช่องทางการแจ้งเตือนการ
ช าระภาษี, สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ที่พัก ร้านอาหาร OTOP, ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์, ประเมินความพึง
พอใจการใช้บริการ เป็นต้น 

  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

63 
 

 

2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 25 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลนครล าปางให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)” เพ่ือให้เทศบาลนครล าปางบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครล าปาง 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงาน
การท าแผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(E - PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ 
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.  
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนคร
ล าปาง พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลนครล าปางมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
 2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล  

ล ำดับที ่26 
 

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลนครล ำปำง” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล          
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่ งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด   
   เทศบาลนครล าปาง จึงได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยให้มีการลงนามในข้อตกลง
การปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีนครล าปางกับปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/
ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลนครล าปาง ตลอดจนจัดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
กับ ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ตามตัวชี้วัดที่ได้ท าการตกลงร่วมกัน เป็นผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์            
   1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด    
   2) เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ  
และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลง        
การปฏิบัติราชการ 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
1) แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกตัวชี้วัดและก าหนดหลักเกณฑ์วิธีประเมินผลและคณะท างาน

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครล าปาง  
2) จัดประชุมชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ ก าหนดตัวชี้วัดและท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครล าปาง  และจัดให้มีการลงนามใน

ข้อตกลงฯระหว่างนายกเทศมนตรีนครล าปางกับปลัดเทศบาลนครล าปาง ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง 
และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลนครล าปาง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้แทนภาคเอกชน 2 คน สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ล าปาง 2 คน โดยมีปลัดเทศบาลนครล าปางเป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 5) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้ องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 6) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง  
   

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครล าปาง 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   ผลผลิต : เทศบาลนครล าปางมีตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  
   ผลลัพธ์ : การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครล าปางเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปางในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
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 2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
กำรบริกำรประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 27 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  *(โครงกำรกำรให้ควำมรู้ภำษี 
                      ท้องถิ่นผ่ำนเฟชบุ๊ก (Facebook)) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  โลกเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิตอล การน านวัตกรรมบริการที่ทันสมัยเข้ามาเสริมสร้าง ปรับปรุง
และออกแบบบริการอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม เพ่ือน าท้องถิ่นไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 
ตระหนักถึงการเพิ่มช่องทางการให้บริการในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุกรวมถึง
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและทันกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
ในปัจจุบัน จงึได้เปิดช่องทางผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) ภายใต้ชื่อ“ภาษีเทศบาลนครล าปาง” เป็นทางเลือกหนึ่ง
เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทั่วถึง  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ภาษีท้องถิ่นกับประชาชน 

 2) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 3) เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 4) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง 
และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  2) จัดเตรียมบุคลากร เพ่ือด าเนินการตามโครงการ 

3) บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อกฎหมายของภาษีท้องถิ่นผ่านเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ตรวจสอบข้อมูลกรณี มีประเด็นค าถาม เจ้าหน้าที่ประสานงาน หารือร่วมกัน เพ่ือความถูกต้องใน
การตอบค าถาม ให้กับประชาชน 

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกเดือนเสนอผู้บริหาร  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ      

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต : ระบบการให้ความรู้ภาษีท้องถิ่นผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook)  
          ผลลัพธ์ : เชิงปริมาณ   ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดตาม/จ านวนผู้เข้าถึงโพสท ์  
 เชิงคุณภาพ  ประชาชนให้ความสนใจ ติดตาม และแชร์ต่อ ส่งผลให้เกิดการเชื่อถือในข้อมูล   

ที่เผยแพร่มีผู้แสดงความเห็นเพ่ิมมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป 
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ล ำดับที่ 28 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่เทศบำลนครล ำปำง  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับ 
การบริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน  
ที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างาน 
ที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้น
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร 
เมือ่ใด กับใคร 

 3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
 4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลากรของเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

71 
 

 

2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน 

ล ำดับที ่29 
1. ชื่อโครงกำร :  มำตรกำรกระจำยอ ำนำจของเทศบำลนครล ำปำง  * กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลำ

กำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน (กำรให้บริกำร กำรขออนุญำตก่อสร้ำง 
ดัดแปลง และรื้อถอนอำคำร) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  เป็นหน่วยให้บริการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม แนะน า 

เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  ตลอดจนการพิจารณา
อนุมัติ  อนุญาต  ที่เกี่ยวกับอาคารในเขตเทศบาลนครล าปาง  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ ค าสั่งและข้อบังคับต่างๆ  ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน  
โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท ากิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
(การให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร) 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ

ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

ประชาชนผู้รับบริการของส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  ส านักช่าง  เทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตอาคารให้มีความรวดเร็วเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ข้อระเบียบกฎหมายก าหนด 
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
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  - ปรับปรุงป้ายแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน       
(รายละเอียดปรากฏตามแผนผังแนบท้ายนี้)       
 2) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  
 - จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิการลดขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน  
 - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชน      
 - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ เพ่ือให้บริการประชาชน  ณ จุดให้บริการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานขออนุญาตอาคาร  ฝ่ายควบคุมอาคาร  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  ส านักช่าง 

เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

73 
 

 

ล ำดับที่ 30 
 

1. ชื่อมำตรกำร :  มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยงำนของเทศบำลนครล ำปำง *(มำตรกำรออกค ำสั่ง 
                      มอบหมำยงำนในหน้ำที่ของกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ) 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย      
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหั วหน้าหน่วยงาน   
ระดับ ส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตการประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

       เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน า
หลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

      ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการละไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และทุกส านัก/กอง  
เทศบาลนครล าปาง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ทุกส านัก/กอง  เทศบาลนครล าปาง 
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1. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 

ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของหัวหน้าส่วนราชการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด  
เป็นต้น 

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

2. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

3. งบประมำณด ำเนินกำร 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และงานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
                 ผลผลิต   
                 มีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
                 ผลลัพธ์ 
                เป็นการกระจายอ านาจให้องค์กร เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ป้องกันการผูกขาด
อ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง  
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################################################################################ 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
################################################################################ 
 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
 

ล ำดับที่ 31 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรจดัเวทีประชำคม *(กิจกรรมกำรจัดเวทีประชำคม/ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน 
    กำรจัดท ำแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 “ชุมชน”  หรือ  “หมู่บ้าน”   ถือเป็นโครงสร้างทางการปกครองในระดับพื้นฐานที่เล็กที่สุดของ

ประเทศ   แต่มีความส าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแทบทุกมิติ  ส าหรับเทศบาลนครล าปาง           
มีการปกครองในรูปแบบของ “คณะกรรมการชุมชน” ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่ งที่  “ชุมชน” จะต้องมี            
“แผนชุมชน” ที่สามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้หลักการ
พ่ึงพาตนเอง  โดยผ่านการจัดเวทีประชาคมในชุมชน  ซึ่งเป็นเวทีการรวมตัวของประชาชนในชุมชน  เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในชุมชน และร่วมกันรับผิดชอบอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกรักและหวงแหนและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน โดยผ่านรูปแบบการจัดเวทีประชาคมใน
ชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 

3. วัตถุประสงค ์
   1) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันระดมความคิด และเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน 
   2) เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
   3) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทบทวนหรือจัดท าแผนชุมชนที่มีคุณภาพและเกิด 

ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 
   4) เพ่ือให้ชุมชนมีแผนชุมชนที่มีคุณภาพ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะกรรมการชุมชน/ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนในชุมชน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
   1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
   2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมการด าเนินการตามโครงการ 
   3) ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบและเข้าร่วมเวทีประชาคม 
   4) ชุมชนจัดเตรียมสถานที่ประชาคมและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
   5) ชุมชนจัดกิจกรรมการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 

  6) ชุมชนจัดท าบันทึกรายงานการประชุมการจัดท าแผนชุมชน 
  7) ชุมชนด าเนินการตามมติการประชาคม  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานชุมชนเมือง  ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) ประชาชนในชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมการจัดท าแผนชุมชนร่วมกัน 
2) ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมด าเนินการ 

ตามมติของการประชาคมร่วมกัน 
3) ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทบทวนหรือจัดท าแผนชุมชนที่มีคุณภาพ 

 ผลลัพธ์ 
 1) ชุมชนมีแผนแม่บทชุมชน 
 2) โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชน  ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ตามที่ระบุไว้ในแผนชุมชน 
 4) โครงการที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
ได้รับการด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับที่ 32 
 

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลนครล ำปำง  
*(กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำล
นครล ำปำงโดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น) 

 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
    การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561            
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา          
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง        
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ดังนั้น เทศบาลนครล าปาง ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตลอดจน          
การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี   
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
    2) เพ่ือน าแผนพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  1) ประชาคมท้องถิ่น/ประชาชนทั่วไป 
  2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง 
  3) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง 
  4) พนักงานเทศบาล  
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
    1) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
    2) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า/ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารงานฯ 
ของ อปท. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) 
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    3) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปาง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารฯ ของ อปท.) 
  4) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครล าปางร่วมกับประชาคมท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดท า/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
    5) ผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณละ 100,000 บาท    
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลนครล าปาง 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1. มีการจัดประชุมและประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) 
    ผลลัพธ์  
    1. เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 33 
 

1. ชื่อกิจกรรม :   กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลนครล ำปำง *(กิจกรรมกำรติดตำม 
 และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครล ำปำง) 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 การติดตามประเมินผลโครงการเป็นหน้าที ่ส าคัญอย่างหนึ ่งในการด าเนินงานพัฒนา  
ของเทศบาล โดยการติดตามและประเมินผลมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา      
การติดตามผลความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (Performance   
monitoring) การวางระบบติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเรื่องการบริหารแผน  
เพ่ือให้แผนการพัฒนาสามารถด า เนินการต่อไปได้จนจบเวลาและมีระบบการประเมินผลที่ เกิดขึ้น    
ทั ้ง ในส่วนของผลผลิต  (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้เทศบาลจะต้องด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑. การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล เป็นการติดตามผลการด าเนินงานความก้าวหน้า        
ในการด าเนินงาน  การเปลี่ยนแปลงโครงการ  การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่จะก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ให้คณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา           
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 
  นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะการด าเนินโครงการตามนโยบายของนายกเทศมนตรี หรือโครงการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน จึงมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง  
 

3. วัตถุประสงค ์  
1) เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน                
2) เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและระดับความส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ       

ของโครงการ  ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน   
3)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป    

4. เป้ำหมำย           
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 
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5. วิธีด ำเนินกำร            
  1) ประสานขอแผนด าเนินงานประจ าปี  
  2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 1 ชุด ประกอบด้วย 
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 1 ชุด ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ  2 คน ผู้แทนหน่วยงาน 2 คน ผู้แทนประชาคม 2 คน 
ผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการกอง 2 คน รวม 11 คน 
 4) ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครล าปาง  
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม) 
  5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครล าปางพิจารณาให้ความเห็น  
  6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะ                   
ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางทราบ และรายงานสภาเทศบาลนครล าปาง ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (เดือนเมษายน 

และเดือนตุลาคม) 
  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร          
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร         
    ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร          
  งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครล าปาง 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต : มีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  ผลลัพธ์ : การด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง ได้รับการติดตามตรวจสอบและแก้ไขให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงาน คุ้มค่ากับงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
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ล ำดับที่ 34 

1. ชื่อกิจกรรม : โครงกำรประชุมสภำสัญจร  *(กิจกรรม “เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรประชุม
สภำเทศบำลผ่ำนสื่อออนไลน์”) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของกิจกรรม 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 ก าหนดให้ “...ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัด
ประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าฟัง    
การประชุม...” และข้อ 33 ก าหนดให้ “...เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ...” 
ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติขึ้นโดยต้องการให้ประชาชน     
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  
 ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ     
การประชุมสภาเทศบาลผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้อง โดยคาดหวังว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของสภาเทศบาลนครล าปางอันถือเป็นการส่งเสริมให้มีประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้รับทราบ  
 2) เพ่ือเป็นช่องทางในการน าเสนอข้อมูลด้านกิจการสภาที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อสาธารณชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลการประชุมสภา
เทศบาลนครล าปาง 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางทุกครั้ง ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม
สภาเทศบาลนครล าปาง อาทิ ก าหนดการประชุมสภา มติของที่ประชุมสภา รายงานการประชุมสภา ฯลฯ ผ่าน
สื่อออนไลน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

5. วิธีด ำเนินกำร 
1)  จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารที่จะเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ 
2)  ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล/เอกสารลงในสื่อออนไลน์ 
3)  ติดตามผล และตอบข้อซักถามของประชาชน (ถ้ามี) 
4)  สรุปผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางทุกครั้งโดยสื่อ
ออนไลน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง และสามารถติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลนครล าปาง 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 
  - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย 
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำน

กำรทุจริต 
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

3.3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

 

ล ำดับที่ 35 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยัง
ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถปุระสงค ์
  2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 
  3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในเทศบาลนครล าปาง 
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5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลนครล าปาง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ 
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง  
กับนโยบาย 

 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

ล ำดับที่ 36 
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในเทศบำลนครล ำปำง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล         
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้รายงานตามข้อ 8 และข้อ 9 ดังนี้ 
  ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อ 9 วรรคสี่ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร  
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 8          
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ช่วงที่ผ่านมา               
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งจะอยู่ในรูป
ของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้น  
ไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้                 
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ จึงไม่สามารถสะท้อนถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  
ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงให้ความส าคัญการควบคุมภายใน จึงให้มีการด าเนินงานติดตามประเมินผล      
การควบคุมภายใน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกปี 
  

3. วัตถุประสงค ์           
  1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ 
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น       
  2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานการด าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ     
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้ำหมำย           
  เจ้าหน้าที่ของทุกส านัก/กอง ของเทศบาลนครล าปาง 
 



  

87 
 

 

 
 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน          
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในเทศบาลนครล าปาง 1 ชุด ประกอบด้วย 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                 
และมีผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเลขานุการ 
  2) ประชุมคณะท างานระดับส านัก/กอง ต่าง ๆ พิจารณาหาความเสี่ยงจากการด าเนินงาน           
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข  จัดท าเป็นรูปเล่มของแต่ละส านัก/กอง นั้น ๆ 
  3) ส านัก/กองต่าง ๆ ส่งเล่มการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้แก่คณะท างาน          
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับเทศบาล 
  4) ประชุมคณะท างานระดับ เทศบาล พิจารณาหาความเสี่ ยงจากการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และความเสี่ยงจากเล่มการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ที่แต่ละส านัก/กอง
ส่งมาให้หาวิธีการปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นรูปเล่มเป็นของเทศบาลนครล าปาง 
  5) ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคมของทุกปี) ส่งเล่มการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลนครล าปาง ให้ผู้ก ากับดูแล ได้แก่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาคที่ 9 จังหวัดล าปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร           
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ          
  งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครล าปาง 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร         
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์          
   ผลผลิต  : เทศบาลนครล าปางมี เล่ มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

  ผลลัพธ์ : การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลนครล าปาง ได้รับการควบคุมภายใน        
ลดความเสี่ยง และมีความโปร่งใส 
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4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ล ำดับที่ 37 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเทศบำลนครล ำปำง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้  
ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
  ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนคร
ล าปางเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลนครล าปาง 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ทุกส านัก/กอง ภายในของเทศบาลนครล าปาง  

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 



  

89 
 

 

 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตอย่างเคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลนครล าปางลดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

ล ำดับที่ 38 
1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและ

สมำชิกสภำท้องถิ่น *(โครงกำร “อบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกสภำเทศบำลและผู้ที่
เกี่ยวข้อง”) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยเทศบาลนครล าปางได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ส่งผลให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการการเมืองถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามใน
องค์กรและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรฝ่ายการเมืองให้มีความรู้
และเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินงานตาม     
ข้อระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เทศบาลนครล าปางจึง
ก าหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการสนองต่อยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครล าปางในข้อที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
สภาและผู้ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยจ านวน 3 หลักสูตร และการศึกษาดูงาน อย่างน้อยจ านวน 2 ครั้ง  
 เทศบาลนครล าปางคาดหวังว่า โครงการดังกล่าวจะท าให้บุคลากรทุกระดับทั้งฝ่ายการเมื อง
และฝ่ายประจ ามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่และข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าพาองค์กรให้เป็นท้องถิ่นยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์ของพระราชาและหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างเทศบาลนครล าปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขส าหรับ  
ทุกคนต่อไปในอนาคต  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมาย และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน        
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างกัน 
และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อประสานงาน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  1) จัดการอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาและคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ข้อระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  
  2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
แต่งตั้ง คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 
40 คน   

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะด าเนินการอบรม 
2) ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) ด าเนินการอบรม และศึกษาดูงาน   
5) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6) จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณละ 400,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดการอบรมอย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาและคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ข้อระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่         
ข้อระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
  ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางใน   
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล)  
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 4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
ตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

ล ำดับที่ 39 
 

1. ชื่อกิจกรรม :   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น   *(กิจกรรม “จัดท ำคู่มือ
รวบรวมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของสมำชิกสภำเทศบำล”) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลนครล าปางได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2564 ส่งผลให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะข้าราชการการเมืองถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาเทศบาลจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ราชการท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ มักจะมีการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้และเข้าใจในข้อระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลนครล าปางจึงจัดท าเอกสารรวบรวมข้อระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สมาชิกสภาได้
ศึกษาเรียนรู้และเป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเทศบาล
นครล าปางต่อไป   

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านข้อกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่สนใจส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
 2) เพ่ือเป็นคู่มือการศึกษาเรียนรู้ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง   

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  จัดท าคู่มือรวบรวมระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 เล่ม 
ส าหรับสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง และผู้ที่สนใจ  

5. วิธีด ำเนินกำร 
1)  รวบรวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)  อนุมัตจิัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม 
3)  ด าเนินการเผยแพร่ และวางไว้ประจ าโต๊ะในห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
4)  ติดตามข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไข  
5)  ด าเนินการแก้ไขเอกสารในเล่มคู่มือให้เป็นปัจจุบัน   
6)  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณละ 2,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มส าหรับเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และผู้สนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 45 เล่ม 
 2) สมาชิกสภาเทศบาลมีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)  
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 40 
 

1. ชื่อโครงกำร :  มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตของเทศบำล   
                      นครล ำปำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ   
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลนครล าปางมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
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 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้ วยตนเอง และมีการรายงานผล 
การด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
 (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
 (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
 (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 



  

96 
 

 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส ำหรับผู้ร้องเรียน 

 

ล ำดับที่ 41 
 

1. ชื่อโครงกำร :  มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเทศบำล  
                      นครล ำปำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง  
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลนครล าปาง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลนครล าปาง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับ
บุคลากรและประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไป 
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครล าปาง 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์  
ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผล  
การด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากร 
และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครล าปาง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ส าหรับผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


