
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
 

 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม ่

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือ 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลแม่คือ จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือต่อไป เทศบาลต าบลแม่คือจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลแม่คือ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  
             ประกาศ  ณ  วันที่   ๓   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560       

 
 

    (นายอุดม  อ่ินค า) 
         นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 

 

 

 



ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจาก

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลแม่คือ จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือต่อไป  
  

เทศบาลต าบลแม่คือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั  

เรื่อง                       หน้า  

ส่วนที่ ๑ บทน า 
หลักการและเหตุผล              ๑   
วิสัยทัศน์                 ๒   
พันธกิจ                  ๒  
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน       ๒ 
เป้าหมาย        ๓ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน      ๓ 
ส่วนที่  ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    ๔  
มิติที ่๒   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    ๕  
มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๖  
มิตทิี่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๗ 

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    ๘  
     
ภาคผนวก  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 ของเทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลแม่คือ จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 



-2- 

 

วิสัยทัศน์         

“เทศบาลต าบลแม่คือโปร่งใส   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์   

  เทศบาลต าบลแม่คือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตระยะ
ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562)  ซึ่งในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า  จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการท างาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

 

พันธกิจ ( Mission )          

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ต่อสังคม  และประเทศชาติ 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้  เพ่ือ
ยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปีพ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1.  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
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เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาล 

4. เทศบาลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ห
ม
า
ย
เห
ตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑.๑.๑ -โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล 
         -พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดินในวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล 
๑.๑.๒ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลแม่คือ 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ของเทศบาลต าบลแม่คือ 
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

๔00,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

๔00,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

๔00,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 

1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

๑.๒.๑ -โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสตรี
ต าบลแม่คือ 
         -โครงการเทศบาลต าบลแม่คือห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 
๑.๒.๒ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับ
ข้าราชการและพนักงานผู้ปฏิบัติราชการ 
๑.๒.๓ โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชด าริ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

ส่วนที่ ๒ 



 
 
 
 
 

1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

๑.๓.๑ -โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ 
         -หลักสูตรท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่
คือ 
๑.๓.๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
๑.๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๒๐,๑๐๐ 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน   ๑๓   โครงการ/กิจกรรม ๕๖๐,๑๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -  

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
         (๒) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
         (๓) การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
         (๔) กิจกรรมการประชุมรับมอบนโยบายและรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
        (๒) การให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง 
        (๓) การแต่งตั้งผู้แทนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 



 
 
 
 

การจ้าง 
๒.๒.๓ มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีการจัดท าคู่มือประชาชนเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒.๓.๒ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
- 
 
 
 

- 
- 
 
 
 

- 
- 
 
 
 

- 
- 

 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ด าเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๒.๔.๑ กิจกรรมมอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่น แม่ดีเด่น ข้าราชการ
และพนักงานดีเด่น 
๒.๔.๒ กิจกรรมมอบรางวัลให้กับ อสม.ดีเด่น อปพร.ดีเด่น 
๒.๔.๓ โครงการเทศบาลต าบลแม่คือห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 

 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
 
 

 

 2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
         (๒) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
๒.๕.๒ (๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
        (๒) โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.
ในพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด 
๒.๕.๓ (๑) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาล
ต าบลแม่คือ 
        (๒) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลแม่คือ 
        (๓) คลินิกกฎหมายเทศบาลต าบลแม่คือ 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 

 รวม จ านวน  ๒๑   โครงการ/กิจกรรม - - - -  



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๓.๑.๒ (๑) มีการจัดการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
ตามสื่อต่างๆของเทศบาลต าบลแม่คือ 
        (๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
๓.๑.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้
ตามสื่อต่างๆของเทศบาลต าบลแม่คือ 

๒0,000 
 
 
- 
 

- 

- 
 

 

๒0,000 

 
- 

 
- 
- 

 

๒0,000 

 
- 
 
- 
- 
 

๒0,000 

 
- 
 
- 
- 
 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลแม่คือ  
         (๒) โครงการนายกฯพบประชาชน      
๓.๒.๒ (๑) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลแม่
คือ 
         (๒) โครงการเทศบาลต าบลแม่คือเคลื่อนที่  
๓.๒.๓ ค าสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวมถึงให้มีช่องทางเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น 

 

๓๐,๐๐๐ 
- 

 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 

 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 

๓๐,๐๐๐ 

- 

- 

 
๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนต าบลแม่คือ 
๓.๓.๒ การประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางตามระเบียบก าหนด 
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
         (๒) การประชุมร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่และส่วนราชการ
ในพ้ืนที่ประจ าเดือน 

- 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
- 
- 

 
- 

 

- 
- 
- 
 
 
- 

  -- 
 
- 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  ๑๓  โครงการ/กิจกรรม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

 
 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

๔.๑.๑ มีแผนงานจัดท ารายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบทุกปี 
๔.๑.๒ การติดตามและรายงานผลระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วน
ราชการและภาพรวมขององค์กร 

 
 

 

- 
 
- 
 
 
 

- 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 

 
- 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
         (๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
๔.๒.๓ โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

- 

 
- 
 
- 
 
- 

- 

 
- 
 
 
- 
- 

- 

 
- 
 
- 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ จัดส่งเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและการเสริมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ ประชาสัมพันธ์หลักการ แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต มีเวทีแสดงความคิดเห็น บอร์ด เว็บไซต์ แฟนเพจและศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

- - - -  

 รวม จ านวน   ๘   โครงการ/กิจกรรม - - - -  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือ 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี        
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลแม่คือ จึงแสดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลแม่คือต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือ เพ่ือ
ก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน
เทศบาลต าบลแม่คือ ดังนี้ 
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1. นโยบาย   นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                             เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
      5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย   การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

4. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   3)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                           มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
               ของแต่ละส่วนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   มิถุนายน   พ.ศ.  2560 
 
 

 (นายอุดม  อ่ินค า) 
        นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 



 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

  
ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลแม่คือ จึงแสดงเจตจ านง

ในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลแม่คือต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือเพ่ือก าหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว จงึให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลแม่คือ  ถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล    โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                2.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมเทศบาลต าบลแม่คือ  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายอุดม  อิ่นค า) 
    นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลแม่คือ 
ที่   ๑๔๑/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของเทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) 

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลแม่คือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี        
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลแม่คือ จึงก าหนดให้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่คือต่อไป เพ่ือให้เกิดการ    
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต   
(Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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      ในการนี้  เทศบาลต าบลแม่คือ  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลแม่คือ   โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ    ประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่คือ   รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดเทศบาลต าบลแม่คือ    คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะท างาน 
7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างาน/เลขานุการ 
8. นิติกร      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    ๒๙    เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 

 

  (นายอุดม  อ่ินค า) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลแม่คือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลแม่คือ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่อาจเห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์การ
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่คือ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลแม่คือ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลแม่คือ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่คือมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
๔. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



-๒- 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จังได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลต าบลแม่คือจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลแม่คือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลแม่คือ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



-๒- 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร  
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือ” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือ” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลแม่คือได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือ พ.ศ.  ๒๕๕๗ โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่    เดือน         พ.ศ.        
ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถู กต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าแหนแนวทางด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีเรี่ยไร และกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง
เทศบาลต าบลแม่คือควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
แม่คือได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือ” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่คือ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 



-๒- 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้ และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสามารถ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบันเป็นเหตุที่ท าให้สังคมโดยทั่วไปมีค่านิยมที่ให้ความส าคัญในการ
แสวงหาเงินทอง แสวงหาอ านาจ บารมี มากกว่าที่จะให้ความส าคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อม
โทรมอย่างเห็นได้ชัดเจน ปัญหาต่างๆ ที่มีมากมาย ดังนั้น การปลูกฝังความส านึกให้กับบุคคล เพ่ือให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรที่จะเกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้  ในปัจจุบันจึงมีการกล่างถึงค าว่า           
“จิตสาธารณะ” เพ่ือให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบสาธารณะมากกว่าตนเอง นั่นหมายถึงว่า ทุกคนต้องมี
การให้มากกว่ารับ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าสามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก สังคมย่อมได้รั บแต่ความสุข
อย่างแน่นอน ค าว่า “จิตสาธารณะ” จึงมีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม การปลูกฝัง
ความส านึกกับบุคคลต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป 
 สภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างจิตสาธารณะ จึงได้จัดท า “โครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ของเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทุกระดับของสังคม ถ้าหากได้มีการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่บุคคลในระดับครอบครัวทั่วโลก ย่อมส่งผลดีในระดับท่ีสูงขึ้นเป็นล าดับ และ
ที่ส าคัญที่สุดการสร้างและปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีนั้นต้องสร้างกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กสามารถรับรู้ในสิ่งที่ดีงาม
จากพ่อแม่ที่บ้าน รับรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้น าชุมชน พระสงฆ์องค์เจ้า ดูแลลูกหลานในระดับชุมชนและสังคมยัง
จะต้องอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละ การให้มากกว่าการรับอย่างเดียว จะ
ท าให้เด็กและเยาวชนพัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความอ่อนน้อม เตรียมเข้าสู่การพัฒนาจิตใจตนเองสู่
จิตส านึกสาธารณะต่อไปในอนาคต 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในต าบลแม่คือมีความรักใคร่ สามัคคี 
 ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในต าบลแม่คือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาช่วยเหลือชุมชน
และสังคม 
 ๓.๓ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในต าบลแม่คือรู้จักการท างานร่วมกัน 
 ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในต าบลแม่คือได้รู้จักการเสียสละและอุทิศตนต่อสังคมด้วยความเต็มใจ 
 ๓.๕ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้ความส าคัญในการร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือ 
 
๔. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่คือ  จ านวน  ๕๐  คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๔.๑ ประชุม เตรียมงานในการจัดโครงการฯ 
 ๔.๒ วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 ๔.๓ ส ารวจความต้องการของเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 ๔.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๕ สรุปผลการด าเนินการ 



-๒- 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่คือ มีความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่คือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ชุมชนและสังคม 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่คือ มีความสุขและความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่
ด าเนินการร่วมกัน 
 ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่คือ ได้รับการส่งเสริมและได้รับความส าคัญในการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่   /๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีต าบลแม่คือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีต าบลแม่คือ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีเหตุปัจจัยในหลายๆ ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพในสังคม 
อาทิเช่น ค่าครองชีพ ชีวิตการเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่มีอัตราที่สูงขึ้น ท าให้คนใน
สังคมต้องแบกรับภาระดังกล่าวมากขึ้น ประชาชนในทุกสาขาอาชีพในทุกภาคส่วนก็ก าลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่
เช่นกัน ซึ่งบทบาทสตรีในอดีตมีหน้าที่ในการดูแลสามีและบุตร แต่เนื่องด้วยสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปสตรีต้องเพ่ิม
บทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้นในการหารายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวให้เพียงพอต่อรายจ่ายของสมาชิกในครอบครัวและเหลือไว้ออมเพ่ือรับสวัสดิการต่างๆ ในชุมชน ดังนั้น 
การรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีต าบลแม่คือเพ่ือมารวมตัวกันด าเนินการสร้างกลุ่มอาชีพและ
ขยายการตลาดช่องทางการจ าหน่ายสินค้า เสริมสร้างความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และการรวมพลัง ความสามัคคีของคนในชุมชน ปัจจุบันกลุ่มสตรีเทศบาลต าบลแม่คือมี
จ านวน ๑ กลุ่ม มีสตรีที่ท างานในชุมชนมีประมาณ ๑๐๐ คน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มทอผ้า กลุ่มท าพัด กลุ่มท าร่ม แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การรวมกลุ่ม
อาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ เพ่ือด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
อาชีพจึงยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มสตรีควรได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 
 เทศบาลต าบลแม่คือได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีและกลุ่มอาชีพดังกล่าว จึง
ได้สนับสนุนเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรี
ต าบลแม่คือ เป็นการช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนให้มีรายได้ในช่วงเวลาว่างหลังจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูกาลการท านาประชาชนส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างและจะไม่มีรายได้มาส าหรับใช้จ่าย
ในครอบครัว จึงจะได้ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรีและผู้สนใจในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้มีการพัฒนาอาชีพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพของสตรีได้มีรายได้เพ่ิมจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองอ่ืนๆ 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและการเดินทางไปท างานต่างถ่ิน 
 ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ขึ้นชื่อของดีในชุมชน หรือสินค้า 
OTOP 
 ๓.๕ เพ่ือให้มีทักษะความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับตลาด AEC ได ้
 ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนและเกิดการรวมตัวกันในชุมชน 
 
๔. เป้าหมาย 
 กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพประชาชนในชุมชนต าบลแม่คือ จ านวน  ๖๐  คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 ๔.๓ รับสมัครประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต าบลแม่คือ รวม ๖ หมู่บ้าน 
 ๔.๔ เชิญวิทยากรเพื่อด าเนินการฝึกอบรม 
 ๔.๕ ด าเนินการฝึกอบรม 
 ๔.๖ สรุปผลการด าเนินงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๔๐,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพียงพอต่อการครองชีพและเหลือ
เก็บออม 
 ๑๐.๒ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของดีในชุมชน หรือสินค้า OTOP กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพมีทักษะ 
ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือรองรับตลาด AEC 
 ๑๐.๓ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีช่วยเหลือกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่                    /2560 
ชื่อโครงการ    โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการ  “ฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติให้มีความเข้มแข็ง  

การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้น าชุมชน ประชาชน เป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป   

เทศบาลต าบลแม่คือ เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบลแม่คือ  
เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่คือได้บริหารจัดการองค์กรและบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ยังน าความรู้  ที่ได้น าไปเผยแพร่
แก่เพ่ือนพนักงาน ผู้น าชุมชนองค์กรอ่ืนๆ  และประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่คือ ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาต าบลแม่คือให้ดียิ่งขึน้ 

ประกอบกับตามที่ ส านักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช         
บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น เทศบาลต าบลแม่คือ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัด
กิจกรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพ้ืนที่ ได้มี
โอกาสแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและ 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการ  
หรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /          
ว 6203 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้านจิตใจ ท า 
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ตนให้เป็นที่พ่ึงตนมีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร  ประนีประนอมเห็นแก่
ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  2.ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ  3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  รู้จักให้ใช้และจัดการอย่าง
ฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 4.ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง  5.ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่
มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย  ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคัญและยึด
หลักพออยู่ พอกิน พอใช้ 

เทศบาลต าบลแม่คือเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมา 
ภิบาล  ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ และถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงาน 
บุคลากร ตลอดจนงบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
พ่ีน้องประชาชนต าบลแม่คือ  โดยเฉพาะด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรและประชาชน และเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และได้เห็น
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ  เพ่ือน า
ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มีความ "พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
ส า ม า ร ถ พ่ึ ง ต น เ อ ง ไ ด้ ช่ ว ย ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี ขึ้ น ทั้ ง ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ชุ ม ช น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ต่ อ ไ ป                                                                
   

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิก

สภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบลแม่คือ   
  3.2 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการปฏิบัติในแนว
ทฤษฎีใหม่ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  3.3 เพ่ือเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  3.4 เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบ ารุงรักษา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 

 2.5 เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน 
และประชาชนต าบลแม่คือ  ได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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4. เป้าหมาย 
      ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และประชาชน  จ านวน 100 คน ดังนี้ 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน    9   คน 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง  จ านวน  15   คน 
 ผู้น าชุมชน       จ านวน    7   คน 
 ประชาชน       จ านวน   69  คน 

 

5. วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมปรึกษาหัวข้อเรื่องท่ีจะฝึกอบรมและสถานที่ดูงาน 
2. ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่ดูงาน 
3. ติดต่อประสานงานเรื่องพาหนะเพ่ือใช้ในการเดินทางและที่พัก 
4. ด าเนินการฝึกอบรมและดูงาน 
5. สรุปผลการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ในวันที่  20 – 23  มีนาคม  2560   

7.  สถานที่ด าเนินการ 
 -การอบรมและรับฟังการบรรยายฯ  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 
 -ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือถวายความอาลัยและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  พระบรมมหาราชวัง   

-ศึกษาดูงาน นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน
ต่างๆ ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

-ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ บ้านจ ารุง  ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  จังหวัด
ระยอง  ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รางวัลศูนย์การเรียนรู้อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ชนะเลิศ
ระดับภาค / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 
 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
การเบิกงบประมาณถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6203 ลว. 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยใช้งบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ครั้งที่           อนุมัติวันที่                    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการ
ฝึกอบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ งบประมาณตั้งไว้  340,000 บาท  (สามแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน)  ดังรายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก

สภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลแม่คือ 
  9.2 ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวทางการปฏิบัติในแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
    9.3 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกถึงความส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของพระราชกรณียกิจเกิดความ
ภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    9.5 เกิดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สามารถน้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมส่วนรวม 
     9.6 ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     9.7 ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมีความรักสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลแม่คือ    อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติ
เกี่ยวกับ “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด” และมาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่คือให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่
มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่คือ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลแม่คือมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม    จ านวน  ๙๐  คน 
 (ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน จ านวน ๓๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๖๐ คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  ๘๐  คน 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  ๘๐  คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนต าบลแม่คือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนต าบลแม่คือ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลแม่คือได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลแม่คือ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือจึง
ได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๖ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล   
แม่คือ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 ๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, การท าบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 ๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 ๖.๘ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ส านักปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๖ หมู่บ้าน ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 ๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลแม่คือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลแม่คือ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลแม่คือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลแม่คือจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่คือ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่คือกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๖.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 ๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๗.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๓๘๗๐๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๘๗๐๖๒ ต่อ ๑๑ 
 ๗.๓ ทางเว็บไซต ์
 ๗.๔ ทางไปรษณีย ์
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๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่คือ 
 ๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลต าบลแม่คือเคลื่อนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลต าบลแม่คือเคลื่อนที่ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลแม่คือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้ จัดท า
โครงการเทศบาลต าบลแม่คือเคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตัวเอง
หรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตรา
ถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
แม่คือ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลแม่คือกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลต าบลแม่คือ ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลแม่คือทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๖.๓ ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่คือทั้งหมด 
 ๖.๔ ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 ๖.๕ ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 ๖.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าผ่านเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 ๖.๗ น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 ๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดให้เทศบาลเคลื่อนที่ออกร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนชุมชน 
  



-๒- 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่คือ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่คืออย่างทั่วถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่คือ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลแม่คือร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่คือ แต่ความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่าง
ดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลต าบลแม่คือ หรือบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 เทศบาลต าบลแม่คือเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการ
เชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
๔. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



-๒- 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่   /๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการ
ทุจริต 
 เทศบาลต าบลแม่คือจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่คือเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนมากขึ้น 
 
๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ จ านวน ๑๒ คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประ เมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



-๒- 
 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสว่น
ราชการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลแม่คือ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้ า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิ ดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48(2) เตรส  ท าก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส  ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล 
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 เอกูนวีสติ  ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด  หรือตามที่นาย
เทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ  
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล  และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลแม่คือ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ 
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน รับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายทุกเดือน 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561– 2565 ) 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์  
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 



ชื่อโครงการ  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบ หรือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  ได้ก าหนดนายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
 

3.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลต าบลแม่คือ 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลแม่คือ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้ง 
ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการ  และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนกังานเทศบาล 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล 
เสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  
2558 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน  และ  กันยายน – ตุลาคม 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที ่                    /2560 
ชื่อโครงการ    โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าร ิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการ  “ฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติให้มีความเข้มแข็ง  

การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้น าชุมชน ประชาชน เป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป   

เทศบาลต าบลแม่คือ เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบลแม่คือ  
เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่คือได้บริหารจัดการองค์กรและบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ยังน าความรู้  ที่ได้น าไปเผยแพร่
แก่เพ่ือนพนักงาน ผู้น าชุมชนองค์กรอ่ืนๆ  และประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่คือ ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาต าบลแม่คือให้ดียิ่งขึ้น 

ประกอบกับตามที่ ส านักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิร าช         
บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น เทศบาลต าบลแม่คือ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัด
กิจกรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพ้ืนที่ ได้มี
โอกาสแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและ 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการ  
หรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /           
ว 6203 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้านจิตใจ  
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ท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนมีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอมเห็นแก่
ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  2.ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ  3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  รู้จักให้ใช้และจัดการอย่าง
ฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 4.ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง  5.ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่
มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย  ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคัญและยึด
หลักพออยู่ พอกิน พอใช้ 
เทศบาลต าบลแม่คือเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมา ภิบาล  ซึ่งจะต้อง
เร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ และถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงาน บุคลากร ตลอดจน
งบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้องประชาชน
ต าบลแม่คือ  โดยเฉพาะด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและ
ประชาชน และเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และได้เห็นตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงได้
จัดท าโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ  เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มีความ "พอ
อยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้
ช่ ว ย ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี ขึ้ น ทั้ ง ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ชุ ม ช น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ต่ อ ไ ป                                                              
.   

๓. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิก

สภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน และประชาชนต าบลแม่คือ   

  3.2 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการปฏิบัติในแนว
ทฤษฎีใหม่ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  3.3 เพ่ือเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  3.4 เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบ ารุงรักษา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 
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 ๓.5 เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน 
และประชาชนต าบลแม่คือ  ได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

๔. เป้าหมาย 
      ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และประชาชน  จ านวน 100 คน ดังนี้ 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล     จ านวน    9   คน 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง  จ านวน  15   คน 
 ผู้น าชุมชน       จ านวน    7   คน 
 ประชาชน       จ านวน   69  คน 

 

๕. วิธีด าเนินงาน 
๕.๑ ประชุมปรึกษาหัวข้อเรื่องท่ีจะฝึกอบรมและสถานที่ดูงาน 
๕.๒ ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่ดูงาน 
๕.๓ ติดต่อประสานงานเรื่องพาหนะเพ่ือใช้ในการเดินทางและที่พัก 
๕.๔ ด าเนินการฝึกอบรมและดูงาน 
๕.๕ สรุปผลการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ในวันที่  20 – 23  มีนาคม  2560   

7.  สถานที่ด าเนินการ 
 -การอบรมและรับฟังการบรรยายฯ  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 
 -ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือถวายความอาลัยและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  พระบรมมหาราชวัง   

-ศึกษาดูงาน นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน
ต่างๆ ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

-ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ บ้านจ ารุง  ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง  จังหวัด
ระยอง  ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รางวัลศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ชนะเลิศ
ระดับภาค / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 
 

10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
การเบิกงบประมาณถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลว. 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6203 ลว. 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยใช้งบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ครั้งที่           อนุมัติวันที่                    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ  
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ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   โครงการ
ฝึกอบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ งบประมาณตั้งไว้  340,000 บาท  (สามแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน)  ดังรายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก

สภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชนและประชาชนต าบลแม่คือ 
  9.2 ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวทางการปฏิบัติในแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
    9.3 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
    9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของพระราชกรณียกิจเกิดความ
ภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    9.5 เกิดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สามารถน้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมส่วนรวม 
     9.6 ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
     9.7 ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมีความรักสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด   เทศบาลต าบลแม่คือ    อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 


