แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
ของ
เทศบาลตาบลแม่คือ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตาบลแม่คือ
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือ 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลแม่คือ จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือต่อไป เทศบาลตาบลแม่คือจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลตาบลแม่คือ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(นายอุดม อิ่นคา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คือ

คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า
จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่ อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลแม่คือ จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือต่อไป
เทศบาลตาบลแม่คือ

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิตทิ ี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ของเทศบาลตาบลแม่คือ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
......................................
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลแม่คือ จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
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วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลแม่คือโปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลแม่คือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตระยะ
ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) ซึ่งในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการทางาน ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส

พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในดารงชีวิต ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปีพ.ศ.2564
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

-3เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาล
4. เทศบาลจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

-4-

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑.๑ -โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล
-พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดินในวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล
๑.๑.๒ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาบลแม่คือ
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ของเทศบาลตาบลแม่คือ
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “การจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”
1.2 สร้างจิตสานึกและความ ๑.๒.๑ -โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสตรี
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค ตาบลแม่คือ
ส่วนในท้องถิ่น
-โครงการเทศบาลตาบลแม่คือห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
๑.๒.๒ การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับ
ข้าราชการและพนักงานผู้ปฏิบัติราชการ
๑.๒.๓ โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชดาริ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๔00,000

๔00,000

๔00,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ห
ม
า
ย
เห
ตุ

1.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

รวม

มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

๑.๓.๑ -โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือ
-หลักสูตรท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่
คือ
๑.๓.๒ โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๑.๓.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือ

๑๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

๒๐,๑๐๐

-

-

-

-

-

-

-

จานวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม

๕๖๐,๑๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

-

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561

งบ
งบ
งบ
งบ
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.1 แสดงเจตจานงทาง
ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
การเมืองในการต่อต้านการ ผู้บริหาร
ทุจริตของผู้บริหาร

-

-

-

-

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๒.๑ (๑) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
(๒) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
(๓) การจัดทาแผนอัตรากาลัง
(๔) กิจกรรมการประชุมรับมอบนโยบายและรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
(๒) การให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) การแต่งตั้งผู้แทนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ

หมายเหตุ

การจ้าง
๒.๒.๓ มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-

-

-

-

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๒.๓.๑ มีการจัดทาคู่มือประชาชนเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์
๒.๓.๒ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ดาเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 มาตรการจัดการใน ๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
(๒) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
หรือตรวจสอบพบการทุจริต ๒.๕.๒ (๑) การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(๒) โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.
ในพื้นที่อาเภอดอยสะเก็ด
๒.๕.๓ (๑) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาล
ตาบลแม่คือ
(๒) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลแม่คือ
(๓) คลินิกกฎหมายเทศบาลตาบลแม่คือ
รวม
จานวน ๒๑ โครงการ/กิจกรรม

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)
๒0,000

งบ
ประมาณ
(บาท)
๒0,000

งบ
ประมาณ
(บาท)
๒0,000

งบ
ประมาณ
(บาท)
๒0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๐,๐๐๐
-

๓๐,๐๐๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน

๓.๑.๑ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๓.๑.๒ (๑) มีการจัดการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
ตามสื่อต่างๆของเทศบาลตาบลแม่คือ
(๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๓.๑.๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้
ตามสื่อต่างๆของเทศบาลตาบลแม่คือ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดทาแผนชุมชนตาบลแม่คือ
(๒) โครงการนายกฯพบประชาชน
๓.๒.๒ (๑) การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่
คือ
(๒) โครงการเทศบาลตาบลแม่คือเคลื่อนที่
๓.๒.๓ คาสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวมถึงให้มีช่องทางเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น

๓๐,๐๐๐
-

๓๐,๐๐๐
-

-

-

๓๐,๐๐๐
-

๓๐,๐๐๐
-

๓.๓.๑ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนตาบลแม่คือ
๓.๓.๒ การประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางตามระเบียบกาหนด
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่คือให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
(๒) การประชุมร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่และส่วนราชการ
ในพื้นที่ประจาเดือน
จานวน ๑๓ โครงการ/กิจกรรม

-

-

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

-

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ปี
ปี
2563 2564

-

๓๐,๐๐๐
-

๓๐,๐๐๐

-

--

-

-

-

-

-

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.1 มีการจัดวางระบบและ ๔.๑.๑ มีแผนงานจัดทารายงานให้ผู้กากับดูแลทราบทุกปี
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ รายงานการควบคุมภายใน
๔.๑.๒ การติดตามและรายงานผลระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน ราชการและภาพรวมขององค์กร
แผ่นดิน
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

๔.๒.๑ ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๔.๒.๓ โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
๔.๓.๑ จัดส่งเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและการเสริมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่คือให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๔.๔.๑ ประชาสัมพันธ์หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต มีเวทีแสดงความคิดเห็น บอร์ด เว็บไซต์ แฟนเพจและศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
จานวน ๘ โครงการ/กิจกรรม

ปี
2561

ปี
2562

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี
ปี
2563 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลแม่คือ
เรื่อง ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือ
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ของรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุ ทธศาสตร์ ช าติไปสู่ การปฏิบั ติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติก าร 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลแม่คือ จึงแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตาบลแม่คือต่อไป และเพื่อให้ เกิดการบูร ณาการความร่ว มมือจากทุกภาคส่ วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ :
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕
ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
เทศบาลตาบลแม่คือ จึงได้ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือ เพื่อ
กาหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ฯ ให้มี มาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน
เทศบาลตาบลแม่คือ ดังนี้

-21. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้
1) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ
2) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
3) มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต

2. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
1) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต
ของทางราชการอย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีคณะทางานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
3) มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
5) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
การตรวจสอบการทางานภายในองค์กร
1) มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร
2) มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กาหนด
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
1) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
3) มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
4) มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
มากกว่า 2 ช่องทาง

3. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

4. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

5. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

มีกาหนดมาตรฐานการให้บริการและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ
1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน
2) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
3) มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. 2560
(นายอุดม อิ่นคา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คือ

ประกาศเทศบาลตาบลแม่คือ
เรื่อง เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลแม่คือ จึงแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตาบลแม่คือต่อไป และเพื่อให้ เกิดการบูร ณาการความร่ว มมือจากทุกภาคส่ วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ :
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕
ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
เทศบาลตาบลแม่คือ จึงประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่คือเพื่อกาหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในเทศบาลตาบลแม่คือ ถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้

-21. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดารงธรรมเทศบาลตาบลแม่คือ
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายอุดม อิ่นคา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คือ

คาสั่งเทศบาลตาบลแม่คือ
ที่ ๑๔๑/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------------------------------ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลตาบลแม่คือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลแม่คือ จึงกาหนดให้
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนิ น การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตของเทศบาลตาบลแม่คื อต่ อไป เพื่อ ให้ เ กิด การ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

-2ในการนี้ เทศบาลตาบลแม่คือ จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตาบลแม่คือ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลแม่คือ
ประธานคณะทางาน
2. ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่คือ
รองประธานคณะทางาน
3. ปลัดเทศบาลตาบลแม่คือ
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา
คณะทางาน
7. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
คณะทางาน/เลขานุการ
8. นิติกร
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทารายงานติดตามและสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายอุดม อิ่นคา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คือ

โครงการที่
ชื่อโครงการ

/๒๕๖๑
กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลแม่คือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ กิจ กรรมให้ ค วามรู้ เรื่ อง ผลประโยชน์ ทับซ้ อนให้ กับ พนัก งานเทศบาลและพนัก งานจ้างของ
เทศบาลตาบลแม่คือ
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่อาจเห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์การ
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัด แย้ งกั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่ ง ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ โดยกาหนดให้ห น่ ว ยงานควรมีการประชุมหรือสั มมนาภายในองค์กร เพื่อให้ ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่คือ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่คือ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริ หารกับพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยถือระเบีย บ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลแม่คือ
๓.๓ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลแม่ คื อ มี จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

-๒๖. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จังได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ร่วมกันสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มื อหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลตาบลแม่คือจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้ เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์
สร้ า งสั ง คมไทยให้ เ ป็ น สั ง คมที่ใ สสะอาด ลดระดั บ การทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบในสั ง คมไทยให้ เ ที ย บเท่ า ระดั บ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลแม่คือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาไป
เป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลแม่คือ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

-๒๖. วิธีการดาเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือ”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลแม่คือได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
กาหนดกลไกและระบบในการบังคับ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง ลงวั น ที่ เดื อ น
พ.ศ.
กาหนดให้ พนั กงานเทศบาล ลู กจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีห น้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถู กต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริ ย์ ท รงเป็ นประมุข และยึดมั่นในหลั กจรรยาวิช าชีพขององค์กร นอกจากนี้
สานักงาน ก.พ. ได้กาแหนแนวทางดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีเรี่ยไร และกรณีการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ ส่ว นรวม ตามนัย หนั งสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง
เทศบาลตาบลแม่คือควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตาบล
แม่คือได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือ ” ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ เป็ น เครื่ องมื อกากั บ ความประพฤติข องข้ าราชการที่ส ร้ างความโปร่ง ใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลแม่คือ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคมตามลาดับ
๓.๕ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

-๒๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้ และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่ว ยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปสามารถ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลแม่คือ

โครงการที่
/๒๕๖๐
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือ ประจาปี ๒๕๖๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือ ประจาปี ๒๕๖๐
๒. หลักการและเหตุผล
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบันเป็นเหตุที่ทาให้สังคมโดยทั่วไปมีค่านิย มที่ให้ความสาคัญในการ
แสวงหาเงินทอง แสวงหาอานาจ บารมี มากกว่าที่จะให้ความสาคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อม
โทรมอย่างเห็นได้ชัดเจน ปัญหาต่างๆ ที่มีมากมาย ดังนั้น การปลู กฝังความส านึกให้ กับบุคคล เพื่อให้ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมจึ ง ควรที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ด้ ว ยเหตุ นี้ ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารกล่ า งถึ ง ค าว่ า
“จิตสาธารณะ” เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบสาธารณะมากกว่าตนเอง นั่นหมายถึงว่า ทุกคนต้องมี
การให้มากกว่ารับ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าสามารถปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก สังคมย่อมได้รั บแต่ความสุข
อย่างแน่นอน คาว่า “จิตสาธารณะ” จึงมีความสาคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม การปลูกฝัง
ความสานึกกับบุคคลต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป
สภาเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างจิตสาธารณะ จึงได้จัดทา “โครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ของเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือ ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทุกระดับของสังคม ถ้าหากได้มีการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่บุคคลในระดับครอบครัวทั่วโลก ย่อมส่งผลดีในระดับที่สูงขึ้นเป็นลาดับ และ
ที่สาคัญที่สุดการสร้างและปลูกฝังจิตสานึกที่ดีนั้นต้องสร้างกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กสามารถรับรู้ในสิ่งที่ดีงาม
จากพ่อแม่ที่บ้าน รับรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้นาชุมชน พระสงฆ์องค์เจ้า ดูแลลูกหลานในระดับชุม ชนและสังคมยัง
จะต้องอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเสียสละ การให้มากกว่าการรับอย่างเดียว จะ
ทาให้เด็กและเยาวชนพัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความอ่อนน้อม เตรียมเข้าสู่การพัฒนาจิตใจตนเองสู่
จิตสานึกสาธารณะต่อไปในอนาคต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตาบลแม่คือมีความรักใคร่ สามัคคี
๓.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตาบลแม่คือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาช่วยเหลือชุมชน
และสังคม
๓.๓ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในตาบลแม่คือรู้จักการทางานร่วมกัน
๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตาบลแม่คือได้รู้จักการเสียสละและอุทิศตนต่อสังคมด้วยความเต็มใจ
๓.๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความสาคัญในการร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตาบลแม่คือ
๔. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่คือ จานวน ๕๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ประชุม เตรียมงานในการจัดโครงการฯ
๔.๒ วางแผนการดาเนินงานโครงการ
๔.๓ สารวจความต้องการของเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
๔.๔ ดาเนินการตามโครงการ
๔.๕ สรุปผลการดาเนินการ

-๒๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่คือ มีความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่คือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ชุมชนและสังคม
๑๐.๓ เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลแม่ คื อ มี ค วามสุ ข และความภาคภู มิ ใ จในกิ จ กรรมที่
ดาเนินการร่วมกัน
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนในพื้น ที่เทศบาลตาบลแม่คื อ ได้รับการส่ งเสริมและได้รับความส าคัญในการ
รวมกลุ่มทากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

โครงการที่
/๒๕๖๐
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีตาบลแม่คือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีตาบลแม่คือ
๒. หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีเหตุปัจจัยในหลายๆ ด้านที่ส่งผลกระทบต่ อการดารงชีพในสังคม
อาทิเช่น ค่าครองชีพ ชีวิตการเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่มีอัตราที่สูงขึ้น ทาให้คนใน
สังคมต้องแบกรับภาระดังกล่าวมากขึ้น ประชาชนในทุกสาขาอาชีพในทุกภาคส่วนก็กาลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่
เช่นกัน ซึ่งบทบาทสตรีในอดีตมีหน้าที่ ในการดูแลสามีและบุตร แต่เนื่องด้วยสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปสตรีต้องเพิ่ม
บทบาทหน้ าที่ของตนเองมากขึ้น ในการหารายได้จากการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้ กับ
ครอบครัวให้เพียงพอต่อรายจ่ายของสมาชิกในครอบครัวและเหลือไว้ออมเพื่อรับสวัสดิการต่างๆ ในชุมชน ดังนั้น
การรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรีตาบลแม่คือเพื่อมารวมตัวกันดาเนินการสร้างกลุ่มอาชีพและ
ขยายการตลาดช่องทางการจาหน่ายสินค้า เสริมสร้างความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และการรวมพลัง ความสามัคคีของคนในชุมชน ปัจจุ บันกลุ่มสตรีเทศบาลตาบลแม่คือมี
จานวน ๑ กลุ่ม มีสตรีที่ทางานในชุมชนมีประมาณ ๑๐๐ คน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น
กลุ่มทอผ้า กลุ่มทาพัด กลุ่มทาร่ม แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การรวมกลุ่ม
อาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ เพื่อดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
อาชีพจึงยังเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มสตรีควรได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลแม่คือได้เล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีและกลุ่มอาชีพดังกล่าว จึง
ได้สนับสนุนเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสตรี
ต าบลแม่ คื อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ในชุ ม ชนให้ มี ร ายได้ ใ นช่ ว งเวลาว่ า งหลั ง จากการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูกาลการทานาประชาชนส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างและจะไม่มีรายได้ม าสาหรับใช้จ่าย
ในครอบครัว จึงจะได้ดาเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มสตรีและผู้สนใจในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้กลุ่มสตรีได้มีการพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ เพื่อให้กลุ่มอาชีพของสตรีได้มีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองอื่นๆ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมการมีงานทาในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและการเดินทางไปทางานต่างถิ่น
๓.๔ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ขึ้นชื่อของดีในชุมชน หรือสินค้า
OTOP
๓.๕ เพื่อให้มีทักษะความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับตลาด AEC ได้
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เ ป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นและเกิดการรวมตัวกันในชุมชน
๔. เป้าหมาย
กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพประชาชนในชุมชนตาบลแม่คือ จานวน ๖๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

-๒๖. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
๔.๓ รับสมัครประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนตาบลแม่คือ รวม ๖ หมู่บ้าน
๔.๔ เชิญวิทยากรเพื่อดาเนินการฝึกอบรม
๔.๕ ดาเนินการฝึกอบรม
๔.๖ สรุปผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพียงพอต่อการครองชีพและเหลือ
เก็บออม
๑๐.๒ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของดีในชุมชน หรือสินค้า OTOP กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพมีทักษะ
ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อรองรับตลาด AEC
๑๐.๓ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีช่วยเหลือกัน

โครงการที่
/2560
ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ
โครงการ “ฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ”
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติให้มีความเข้มแข็ง
การให้ การศึก ษาค้น คว้าหาความรู้ เ พิ่มเติม ให้ กับ บุคลากรของหน่ว ยงาน ผู้ นาชุมชน ประชาชน เป็ นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการฝึกอบรมให้ความรู้แ ละการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
เทศบาลตาบลแม่คือ เล็งเห็นถึงความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชนตาบลแม่คือ
เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่คือได้บริหารจัดการองค์กรและบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ยังนาความรู้ ที่ได้นาไปเผยแพร่
แก่เพื่อนพนักงาน ผู้นาชุมชนองค์กรอื่นๆ และประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลแม่คือ ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาตาบลแม่คือให้ดียิ่งขึน้
ประกอบกับตามที่ สานักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มหิ ตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้ น เทศบาลตาบลแม่คือ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัด
กิจกรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุม ชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ได้มี
โอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและ
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการ
หรื อกิจ กรรมเพื่อแสดงความอาลั ย หรื อจั ดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุส รณ์ห รือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 6203 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทาให้สามารถดารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้านจิตใจ ทา

-2ตนให้ เป็น ที่พึ่งตนมีจิ ตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโ ดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมเห็นแก่
ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รู้จักให้ใช้และจัดการอย่าง
ฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 4.ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี ที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5.ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่
มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสาคัญและยึด
หลักพออยู่ พอกิน พอใช้
เทศบาลตาบลแม่คือเป็ นองค์กรที่ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการกระจาย
อานาจ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานของเทศบาลตาบลแม่คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมา
ภิบาล ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการกระจายอานาจ และถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงาน
บุคลากร ตลอดจนงบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
พี่น้องประชาชนตาบลแม่คือ โดยเฉพาะด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กรและประชาชน และเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และได้เห็ น
ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน จึ งได้จัดทาโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ เพื่อนา
ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ มีค วาม "พออยู่ พอกิ น " และมี ความอิ ส ระที่ จะอยู่ ได้ โ ดยไม่ ต้อ งติ ดยึ ดอยู่กั บเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
ส า ม า ร ถ พึ่ 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 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชนตาบลแม่คือ
3.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการปฏิบัติในแนว
ทฤษฎีใหม่ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.3 เพื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.4 เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบารุงรักษา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
2.5 เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน
และประชาชนตาบลแม่คื อ ได้มี โ อกาสเดิน ทางเข้า เฝ้ าฯ กราบถวายสั กการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-34. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชน
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง
 ผู้นาชุมชน
 ประชาชน
5.
1.
2.
3.
4.
5.

จานวน 100 คน ดังนี้
จานวน 9 คน
จานวน 15 คน
จานวน 7 คน
จานวน 69 คน

วิธีดาเนินงาน
ประชุมปรึกษาหัวข้อเรื่องที่จะฝึกอบรมและสถานที่ดูงาน
ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่ดูงาน
ติดต่อประสานงานเรื่องพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางและที่พัก
ดาเนินการฝึกอบรมและดูงาน
สรุปผลการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2560
7. สถานที่ดาเนินการ
-การอบรมและรับฟังการบรรยายฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่คือ
-ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง
-ศึกษาดูงาน นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน
ต่างๆ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
-ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ บ้านจารุง ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ รางวัลศูนย์การเรียนรู้อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ชนะเลิศ
ระดับภาค / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา
8. งบประมาณในการดาเนินงาน
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
กิ จ กรรมเพื่ อ แสดงความอาลั ย หรื อ จั ด กิ จ กรรมเป็ น พระบรมราชานุ ส รณ์ ห รื อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้งบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ครั้งที่
อนุมัติวันที่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
ค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่ ายเกี่ย วเนื่ องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
ฝึกอบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ งบประมาณตั้งไว้ 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายโครงการ

-49. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชนและประชาชนตาบลแม่คือ
9.2 ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางการปฏิบั ติในแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
9.3 ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ แ สดงออกถึ ง ความส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9.4 ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ เห็ น คุ ณ ค่ าและความส าคั ญของพระราชกรณี ย กิ จ เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.5 เกิดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สามารถน้อมนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมส่วนรวม
9.6 ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ มี โ อกาสเดิ น ทางเข้ า เฝ้ า ฯ กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9.7 ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมีความรักสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ พัฒนาท้องถิ่น
และประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริ ย ธรรมเป็น หนึ่ งในหลั กธรรมาภิ บาลที่หน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริ ห ารจั ดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิ ทธิภ าพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติ
เกี่ยวกับ “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด” และมาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ และต้ อ งจั ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารดั ง กล่ า วได้ โ ดยสะดวก ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลแม่คือให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่
มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คือ
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตาบลแม่คือมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน ๙๐ คน
(ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน จานวน ๓๐ คน, ตัวแทนชุมชน จานวน ๖๐ คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ ๘๐ คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

-๒๖. วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนตาบลแม่คือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนตาบลแม่คือ
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตาบลแม่คือได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบลแม่คือ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญั ติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือจึง
ได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้น ฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ เพือ่ ระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
๓.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓.๕ เพื่ อ ฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มแก้ ปั ญ หา และส่ ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๖ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบล
แม่คือ สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๖.๕ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, การทาบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖.๖ จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๖.๘ จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้สานักปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-๒๗. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน ๖ หมู่บ้าน ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่คือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่คือ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลแม่คือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้ น เพื่ อให้ การดาเนิ น งานด้ านบริ การเป็น ไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลแม่คือจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่คือ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่คือกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รั บ บริ การ และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๖.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.๑ สานักงานเทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๓๘๗๐๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๘๗๐๖๒ ต่อ ๑๑
๗.๓ ทางเว็บไซต์
๗.๔ ทางไปรษณีย์

-๒๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คือ
๑๐.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑๐.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลตาบลแม่คือเคลื่อนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลตาบลแม่คือเคลื่อนที่
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลแม่คือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้ จัดทา
โครงการเทศบาลตาบลแม่คือเคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตัวเอง
หรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตรา
ถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานเทศบาลตาบล
แม่คือ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่คือกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลตาบลแม่คือ ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลแม่คือทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๖.๑ จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๖.๓ ประสานงานกับ ทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคั ดเลื อ กกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่ จะนาไปให้ บริ การแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่คือทั้งหมด
๖.๔ กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
๖.๕ ประสานงานกับทุกส่วนงาน
๖.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าผ่านเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๖.๗ นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดให้เทศบาลเคลื่อนที่ออกร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนชุมชน

-๒๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่คือ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลแม่คืออย่างทั่วถึง
๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่คือ มีโ อกาสได้แสดงความคิดเห็น โดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลแม่คือร่ ว มรั บ ฟังทั้งในเรื่ องการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คือ แต่ความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน

โครงการที่
/๒๕๖๑
ชื่อโครงการ โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อ านาจหน้ า ที่ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่าง
ดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้า ใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รั บ การแต่ งตั้งให้ ทาหน้ า ที่แล้ ว อาจท าให้ เ กิดความเสี ยหายต่อ เทศบาลตาบลแม่คือ หรือบุ คคลอื่ น
นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลตาบลแม่คือเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการ
เชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้าง มีค วามรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๖.๓ ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

-๒๑๐. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

โครงการที่
ชื่อโครงการ

/๒๕๖๑
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่คือให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่คือให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ องค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการ
ทุจริต
เทศบาลตาบลแม่คือจึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่คือให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คือเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนมากขึ้น
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่คือ จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๖. วิธีการดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๒๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ชื่อโครงการ

มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลแม่คือ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีห น้าที่ต้องทาอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหารไม่มีการกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับ ส านั ก กอง และฝ่ า ยต่า งๆ ซึ่ งเป็ น อุปสรรคอย่า งยิ่งต่ อการให้ บ ริการ ทาให้ ก ารบริ การเกิดความล่ าช้ า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 กาหนดให้ การบริ ห ารราชการเพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ การบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ ม ค่ า ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48(2) เตรส ทากาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่ งหรื อการปฏิบั ติ ร าชการของนายกเทศมนตรี ได้ มาตรา 48 เอกูน วีส ติ ก าหนดให้ ปลั ด เทศบาลเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาล ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และอานาจหน้ าที่ อื่นตามที่มีก ฎหมายกาหนด หรื อตามที่ นาย
เทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น

-๒3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุ แห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ
5.พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่คือ
6.วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน รับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายทุกเดือน
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565 )
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
-ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
-ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

ชื่อโครงการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบ หรือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีตาบลแม่คือ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิน เดือ นเป็ น เรื่ อ งล าดับ ต้น ๆ ของเรื่ องการบริ ห ารงานบุค คล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เรื่ องการใช้ดุ ล ยพินิจ ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงา นเทศบาล
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้กาหนดนายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
3.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลแม่คือ
5.พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่คือ
6.วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้ง
ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้ว ย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุ มคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพื่ อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเส นอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล

-๒6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

โครงการที่
/2560
ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๑. ชื่อโครงการ
โครงการ “ฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ”
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติให้มีความเข้มแข็ง
การให้ การศึก ษาค้น คว้าหาความรู้ เ พิ่มเติม ให้ กับ บุคลากรของหน่ว ยงาน ผู้ นาชุมชน ประชาชน เป็ นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการฝึกอบรมให้ความรู้แ ละการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
เทศบาลตาบลแม่คือ เล็งเห็นถึงความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชนตาบลแม่คือ
เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่คือได้บริหารจัดการองค์กรและบารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ยังนาความรู้ ที่ได้นาไปเผยแพร่
แก่เพื่อนพนักงาน ผู้นาชุมชนองค์กรอื่นๆ และประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลแม่คือ ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาตาบลแม่คือให้ดียิ่งขึ้น
ประกอบกับตามที่ สานักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มหิ ตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิร าช
บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้ น เทศบาลตาบลแม่คือ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัด
กิจกรรมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ได้มี
โอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และ
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการ
หรื อกิจ กรรมเพื่อแสดงความอาลั ย หรื อจั ดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุส รณ์ห รือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /
ว 6203 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทาให้สามารถดารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้านจิตใจ

-๒ทาตนให้เป็นที่พึ่งตนมี จิตสานึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมเห็นแก่
ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รู้จักให้ใช้และจัดการอย่าง
ฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 4.ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี ที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5.ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่
มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสาคัญและยึด
หลักพออยู่ พอกิน พอใช้
เทศบาลตาบลแม่คือเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของเทศบาลตาบลแม่คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมา ภิบาล ซึ่งจะต้อง
เร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่ อรองรับการกระจายอานาจ และถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงาน บุคลากร ตลอดจน
งบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน
ตาบลแม่คือ โดยเฉพาะด้านปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ กับองค์กรและ
ประชาชน และเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และ
ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ พร้ อ มทั้ ง ได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และได้เห็นตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตประจาวัน จึงได้
จัดทาโครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ "พอ
อยู่ พอกิน " และมี ความอิส ระที่จ ะอยู่ ไ ด้โ ดยไม่ ต้อ งติ ด ยึด อยู่ กับ เทคโนโลยี และความเปลี่ ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเ องได้
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. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชนตาบลแม่คือ
3.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการปฏิบัติในแนว
ทฤษฎีใหม่ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.3 เพื่อเรียนรู้พระราชกรณียกิจ แสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.4 เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบารุงรักษา รักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น

-๓๓.5 เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน
และประชาชนตาบลแม่ คื อ ได้มี โ อกาสเดิน ทางเข้า เฝ้ าฯ กราบถวายสั กการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชน
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง
 ผู้นาชุมชน
 ประชาชน

จานวน 100 คน ดังนี้
จานวน 9 คน
จานวน 15 คน
จานวน 7 คน
จานวน 69 คน

๕. วิธีดาเนินงาน
๕.๑ ประชุมปรึกษาหัวข้อเรื่องที่จะฝึกอบรมและสถานที่ดูงาน
๕.๒ ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่ดูงาน
๕.๓ ติดต่อประสานงานเรื่องพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางและที่พัก
๕.๔ ดาเนินการฝึกอบรมและดูงาน
๕.๕ สรุปผลการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2560
7. สถานที่ดาเนินการ
-การอบรมและรับฟังการบรรยายฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่คือ
-ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง
-ศึกษาดูงาน นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน
ต่างๆ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
-ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุ บ้านจารุง ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ รางวัลศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชนะเลิศ
ระดับภาค / หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา
10. งบประมาณในการดาเนินงาน
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
กิ จ กรรมเพื่ อ แสดงความอาลั ย หรื อ จั ด กิ จ กรรมเป็ น พระบรมราชานุ ส รณ์ ห รื อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้งบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ครั้งที่
อนุมัติวันที่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ

-4ค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่ ายเกี่ย วเนื่ องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
ฝึกอบรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ งบประมาณตั้งไว้ 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) ดังรายละเอียดแนบท้ายโครงการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชนและประชาชนตาบลแม่คือ
9.2 ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางการปฏิบั ติ ในแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
9.3 ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ แ สดงออกถึ ง ความส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9.4 ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ เห็ น คุ ณ ค่ าและความส าคั ญของพระราชกรณี ย กิ จ เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.5 เกิดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สามารถน้อมนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
สังคมส่วนรวม
9.6 ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ มี โ อกาสเดิ น ทางเข้ า เฝ้ า ฯ กราบถวายบั ง คมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9.7 ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมีความรักสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่คือ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

