
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ของเทศบาลเมืองล าพูน 

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561) 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ๑.๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการส่งเสรมิ
และเผยแพร่ความรูด้้าน
กฎหมาย 

30,000 
กองวิชาการ
และแผนงาน ✓   

๒. โครงการสันป่ายาง
หน่อม รวมใจต้านภัย
คอร์รัปช่ัน 

7,500 

ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายาง
หน่อม 

✓   

3. จัดท าข้อตกลงใน
การปฏิบัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารเทศบาลเมือง
ล าพูน 

- ส านักปลดั  ✓  

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล 

- 
กอง

สาธารณสุขฯ ✓   

1.1.2 สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การจดัท าค่านิยม
และจริยธรรมของ
องค์กรที่มีแนวทางให้
ผู้ปฏิบัติงานยึดถือและ
ปฏิบัติร่วมกัน เทศบาล
เมืองล าพูน 

- กองการแพทย์   ✓ 

6. จัดท าโครงการ
อบรมจรยิธรรมคณะ
ผู้บริหารสมาชิก
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองล าพูน
ประจ าปี 2561 

๕,๐๐๐ ส านักปลดั ✓   

7. โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 

 

๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา ✓  

 



 ๒ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 

8. โครงการลดความ
เสี่ยงการปฏิบัติหนา้ที่
ของพนักงาน และลูก
จ้าในหน่วยงานกองคลัง 

- กองคลัง  ✓ 

 

1.1.3 สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

9. โครงการสมัมนา
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
“เรื่องการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” 

100,000 ส านักปลดั ✓  

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑๐. โครงการจดัท า
วารสารสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจและ
การป้องกันการทุจริต 

๓,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายาง
หน่อม 

✓   

๑.๒.๒ สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
รักษาประโยชน์
สาธารณะ 

๑๑. โครางการจิต
สาธารณะดูแลปรับปรุง
สภาพภมูิทศัน์ 
สวนสาธารณะ 
สวนหย่อม และคูเมือง
ภายในเขตเทศบาล
ล าพูน 

2,029,6๐๐ กองช่าง  ✓  

๑.๒.๓ สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒. โครงการเผยแพร่
เศรษฐกิจพอเพียง ๖๐,๐๐๐ กองช่าง ✓  

 

๑๓. โครงการบ้านนา่
อยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ 

กอง
สาธารณสุข ✓  

 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านกึและความ
ตระหนกัแก่เดก็และ
เยาวชน 
๑.๓.๑ สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

๑๔. กิจกรรมเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมปลูกจิตส านึก
ความซื่อสัตย ์ ๑๕,๐๐๐ 

ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายางหนอ่ม  ✓ 
 

ร.ร.เทศบาล 
สันป่ายางหลวง  ✓ 

 

ร.ร.เทศบาลประตูลี ้  ✓  



 ๓ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑๕. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา 

๑๕,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 

จามเทวี 
✓  

 

๑.๓.๒ สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑6. หลักสตูรโตไปไม่
โกง (กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบรูณาการ
หลักสตูรโตไปไมโ่กง) 

๑๕,๐๐๐ 
ร.ร.ในสังกัด

เทศบาล ท้ัง ๔ 
โรงเรียน 

 ✓ 

 

๑7. โครงการจดัการ
เรียนการสอนตามกลุม่
สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม : 
กิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

5,000 
ร.ร.เทศบาล 

ประตลูี ้
✓  

 

๑.๓.๓ สร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักใหม้ีจิต
สาธารณะ 

๑8. โครงการเด็กเอ๋ย
เด็กด ี

๑,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 

จามเทวี 
✓  

 

๑๙. บันทีกความด ี
ศรีสันป่ายางหลวง 

500 
ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายางหลวง 
 ✓ 

 

๒๐.โครงการจัดการ
เรียนการสอนตามกลุม่
สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม : 
กิจกรรมส าคญัทาง
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

5,000 
ร.ร.เทศบาล 

ประตลูี ้
✓  

 

๒๑.โครงการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
อนุบาล : กิจกรรมต้น
กล้าความด ี

5,000 
ร.ร.เทศบาล 

ประตลูี ้
  ✓ 

 

มิติที่ ๑ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  2๑ โครงการ 
❖ จ านวนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน ๑3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.90 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ  มีจ านวน  6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  มีจ านวน  2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.53



 ๔ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. การออกประกาศ
เทศบาลเมืองล าพูน 
เรื่อง นโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริต 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งานนิติการ) 
✓  

 

๒.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.2.๑ สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตาม
คุณธรรม ท้ังใน
เรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน
และการมอบหมาย
งาน 

2. การจดัท าค าสั่ง
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล 
–ค าสั่งมอบหมายงาน 
-ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง รับ
โอน และโอนย้าย 
-ค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
-ค าสั่งเลื่อนระดับ 

- 

ส านักปลดั 

และ 

กองการศึกษา 

 ✓ 

 

3. มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลใน
เรื่องการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2 คณะ มีการประชุม
และใช้ระบบเปิด 
(หมายถึง มีการแจ้งผล
การประเมินใหผู้้ถูก
ประเมินทราบหรือเปิด
โอกาสให้ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้
ขัดคิดเห็น) มีการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

- ส านักปลดั  ✓ 

 

๒.2.๒ สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารการเงิน 
งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทาง

4. โครงการบริหารงาน
และควบคมุด้าน
การเงิน การคลัง และ
พัสดุให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องโปร่งใสทุก
ขั้นตอนสามารถ
ตรวจสอบได ้

5,000 กองคลัง ✓  

 



 ๕ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ราชการโดยยึดถือ
และปฏิบตัิให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 

๕. ก าหนดให้มผีูล้งนาม
เบิกจ่ายเบีย้ยังชีพ
ร่วมกัน 

- 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 ✓  

๖. การประกาศ
เผยแพร่ข้อมลูผู้ไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

- 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 ✓  

๒.2.๓ สร้างความ
โปร่งใสในการ
ให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

7. มาตรการวางแนว
ทางการปฏิบัติงานด้าน
การให้บริการ และการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน  
- การวางแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
- การจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
- การวางขั้นตอน
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
- การให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลัง 
- โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการคลินิก
แพทย์แผนไทย
ประยุกตศ์ูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้มาใช้
บริการสุขาของ
ศูนย์บริการฯ 
- โครงการเยีย่มบ้าน 
ประชาชนและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ/
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

 

 

 

 

 

 
- 
 
- 

 

- 

- 
 
- 
 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,000 

กองแพทย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  



 ๖ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๘. ประเมินความพึง
พอใจต่อการบริการ
ของกองสวัสดิการ
สังคมโดยใช้
แบบสอบถามปลีะ 1 
ครั้ง 

- 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 ✓  

๙. กิจกรรมการส ารวจ
ประเมินผลความพึ ง
พอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการรับช าระ
ภาษีของเทศบาลเมือง
ล าพูน 

- กองคลัง  ✓  

10. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มา
ขอใช้บริการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ✓ 

  

1๑. มาตรการวาง
แนวทางปฏิบัติงานด้าน
การให้บริการและการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 

- การก าหนดขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน
ให้บริการขอรับ
ใบอนุญาตก่อสรา้ง 

- กองช่าง  

 

✓ 

1๒. กิจกรรมส ารวจ
ความพึงพอใจ
ประชาชนผู้มาขอรบั
บริการจากศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เมืองล าพูน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 ✓ 

 

๑๓. กิจกรรมการ
ส ารวจประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ประชาชน (สนป.) 

- ส านักปลดั  ✓ 

 



 ๗ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๒.3 มาตรการใช้
ดุลยพินิจและ
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

๒.3.๑ มีการจัดท า
แผนภูมิ ขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการ
ประชาชนฯ 

๑4. มาตรการลด
ขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนของ
หน่วยงานภายใน
เทศบาล 

- 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 ✓  

ส านักปลดั  ✓  

กองช่าง  ✓  

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 ✓  

๒.3.๒ มีการ
กระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือ
การด าเนินการอื่น
ใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

๑5. การมอบหมาย
หน้าท่ีควบคุมภายใน
กอง 

- 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 ✓  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 ✓  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 ✓  

ส านักปลดั  ✓  

กองคลัง  ✓  

กองช่าง  ✓  

กองการศึกษา  ✓  

กองการแพทย์  ✓  

๒.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคลากรในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

๒.4.๑ มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

 

๑6. ยกย่องเชิดชู
เกียรตผิู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ เป็น
บุคคลต้นแบบพ่อ
ตัวอย่างแห่งชาติ
จังหวัดล าพูน 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

  ✓ 



 ๘ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 1๗. ยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงาน
เทศบาลเมืองล าพูน 

- ส านักปลดั  ✓  

2.4.2 ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของ
ท้องถิ่น 

18. มาตรการคัดเลือก
ครูดีเด่นโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 

- กองการศึกษา ✓  

 

2.4.3 ด ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑9. โครงการบ้านนา่
อยู ่

- กองสาธารณสุข 
(โครงการ

เดียวกับ มิติที่ 
1.2.๓ ข้อ 13) 

✓ 

  

๒๐. โรงเรยีนธนาคาร 5,000 
ร.ร. เทศบาล 

สันป่ายางหลวง 
 ✓ 

 

21. โรงเรยีนพอเพียง - 
ร.ร. เทศบาล 

สันป่ายางหลวง 
 ✓  

๒๒. โครงการจดัการ
เรียนการสอนสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม : 
กิจกรรมพัฒนาธนาคาร
โรงเรียน 

- 
ร.ร.เทศบาล 

ประตลูี ้ ✓ 

  

๒๓. กิจกรรมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลในเมือง 

200,000 สวัสดิการสังคม  ✓ 
 

๒.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
รับทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.5.๑ ด าเนินการ
ให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรใน
องค์กรได้ปฏบิัติ
หน้าท่ีราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรมฯ 

24. จดัท าข้อตกลงใน
การปฏิบัตริาชการ
ระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่น 

- ส านักปลดั  ✓  



 ๙ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๒.5.๒ มีการให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอ ท่ีได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2๕. กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ
ที่ ได้ ด า เนิ นการตาม
อ านาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม 

- กองคลัง ✓   

๒.5.๒ มีการให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอ ท่ีได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26. รับประเมิน
ตรวจสอบจากหน่วย
ก ากับดูแล 

- ส านักปลดั ✓ 
  

๒7. นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

 
ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายางหลวง ✓   

 
ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายางหน่อม ✓   

 
ร.ร.เทศบาล 

จามเทวี ✓   

 
ร.ร.เทศบาล 

ประตลูี ้ ✓   

๒8. โครงการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

50,000 
ร.ร.เทศบาล 

ประตลูี ้ ✓   

๒9. รับการประเมิน
ตรวจสอบจากกรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

- 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 ✓  

30. รับการประเมิน
ตรวจสอบจากกรม
ส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  ✓ 



 ๑๐ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๓1. การรับการ
ประเมินจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

- กองการแพทย์   ✓ 

๒.5.๓ ด าเนินการ
ให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
กฎหมายฯ 

32. มาตรการจัดการ
ในกรณีที่ตรวจพบ หรือ
ได้รับแจ้ง หรือรับทราบ
การทุจริต หรือการ
กระท าท่ีก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่
เทศบาลเมืองล าพูน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

  ✓ 

มิติที่ ๒ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  32 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน 9 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 28.13 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  มีจ านวน  18  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 56.25 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  มีจ านวน  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.62 



 ๑๑ 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจ สอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้น ตอน 
๓.๑.๑ จัดใหม้ีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

๑. การด าเนินงาน
ศูนย์บริการข้อมลู
ข่าวสารเทศบาลเมือง
ล าพูน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 ✓  

2. เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารทางเว็บไซต์
เทศบาลเมืองล าพูน  
-www.lamphuncity.com 
-www.lmwcc.com 
และบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 

กองการแพทย์ 

 ✓  

๓.๑.๒ มีการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
บริหาร งานบุคคล 
การบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพสัดฯุ 

๓. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการเงินการ
คลัง ด้านพัสดุและ
ทรัพย์ สิน และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง 

- กองคลัง  ✓ 

 

๔. ประกาศเผยแพร่
ข้อมูลผลการจดัซื้อจัด
จ้างฯ ของกองการศึกษา 

- กองการศึกษา  ✓ 
 

5. เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลทางเว็บไซต์
เทศบาลเมืองล าพูนและ
บอร์ดประชาสัมพันธ ์

- ส านักปลดั  ✓ 

 

๓.๑.๓ มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 

6. โครงการสื่อประชา 
สัมพันธ์ ในคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

4๐,๐๐๐ 
กองวิชาการ
และแผนงาน ✓   



 ๑๒ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๓.๒ กระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวน 
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน ในการ
ด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน ๔๐,๐๐๐ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 ✓ 

8. การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ส านักปลดั  

✓  

9. โครงการถอด
บทเรียนพัฒนางานเยี่ยม
บ้านประชาชนในเขต
เทศบาล (โครงการเยีย่ม
บ้านประชาชน และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง) 

5,00๐ 

กองการแพทย์ 

(โครงการ
เดียวกับ มิติที่ 
๒.2.๓ ข้อ 7) 

  ✓ 

10. มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
(กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นและรับ
ร้องเรียนกระบวนการ
กลไกและช่องทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารจดัการของ 
อปท.) 

- กองการแพทย์  ✓  

๓.๒.๒ มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

๑๑. กิจกรรมการมี
ช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
๑. www.lmwcc.com 
๒. ตู้รับความคิดเห็น 
๓. Line 
๔. Facebook 

- กองการแพทย์  ✓ 

 

๑2. โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

- ส านักปลดั   ✓ 

๑๓. กิจกรรมศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 

- ส านักปลดั  ✓  

๓.๒.๓ มรีายงาน
หรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้
ร้องเรียน / ร้องทุกข์

๑4. มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

- 
กอง

สาธารณสุขฯ  ✓ 

 



 ๑๓ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ได้ทราบถึงการไดร้ับ
เรื่อง ระยะเวลา 
และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน / ร้อง
ทุกข ์

๑5. มาตรการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนของกองช่าง 

- กองช่าง  ✓  

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน มีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ ด าเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 

๑6. โครงการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ / 
แผนพัฒนาสามปีของ
กองการศึกษา 

๓,๐๐๐ กองการศึกษา  

 

✓ 

๑7. การแต่งตั้ง
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการในการ
จัดท าแผนพัฒนา 
- คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 
- คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน 

- กองวิชาการ   ✓ 

18. โครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

50,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 
  ✓ 

๓.๓.๒ ด าเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วม ใน การจั ดห า
พัสดุ 

19. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างร่วมกับภาครัฐ 

- กองคลัง  

 

✓ 

๒๐. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการเปดิซอง
สอบราคาร่วมกับภาครัฐ 

- กองคลัง  

 

✓ 

๓.๓.๓ ด าเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบและ
ป ระ เมิ น  ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

2๑. การแต่งตั้ง
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

 

✓ 

22. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ๑,๐๐๐ 

โรงเรียนใน
สังกัดทั้ง 4 
โรงเรียน 

✓  

 



 ๑๔ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

23. โครงการระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ 

๓๖๐,๐๐๐ กองการแพทย์   ✓ 

24. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรูต้าม
พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

2,000 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 ✓  

มิติที่ ๓ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  24 โครงการ 
❖ จ านวนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน 2 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 8.33 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  มีจ านวน  12  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  มีจ านวน  10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 

 



 ๑๕ 

 

มิติที ่๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
๔.๑.๑ มีการจัดท า
และรายงานการ
จัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

๑. มาตรการควบคุม
ภายใน - 

ตรวจสอบ
ภายใน ✓   

๒. แผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕61 

- 
ตรวจสอบ
ภายใน 

 ✓  

๔.๑.๒ มีการติดตาม
ประเมินระบบ
ควบคุมภายในโดย
ด าเนินการใหม้ีการ
จัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และ
รายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผู้้
ก ากับดูแล 

๓. การลงบันทึกข้อมูล
ต่างๆ เช่น การเก็บ
ค่าธรรมเนียมขนขยะ
และการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ค้างช าระ 

- 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 ✓  

๔. การลงบันทึกข้อมูล 
ผู้ค้างช าระภาษีของ
เทศบาลฯ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลฯ คือ 
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 

- กองคลัง   ✓ 

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔ .๒ .๑  ส่ ง เส ริม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับดูแล
การบ ริห ารบุ ค ค ล
เกี่ยว กับการบรรจุ 
แ ต่ งตั้ ง  โอ น  ย้ า ย
ราชการ พนัก งาน 
ลูกจ้าง 

 

5. การเปดิเผยการรับ
สมัครโอน ย้าย ผา่น
ทาง website เทศบาล
เมืองล าพูน 

- ส านักปลดั ✓   



 ๑๖ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๔.๒.๒ ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล
การบริหาร
งบประมาณการรับ - 
จ่ายเงิน การหา
ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

6. มาตรการการแต่งตั้ง
ประชาชนเป็นคณะ
กรรม การ ติดตามและ
ประเมิน ผลแผนงาน
โครงการ และการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- กองวิชาการ
และแผนงาน 
(มาตรการ

เดียวกันกับ มิติ
ที่ ๓.๓.๓ 
ข้อ 2๑) 

  
✓ 

๗. กิจกรรมการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับดูแล
การบริหารงบประมาณ
การรับ - จ่ายเงินการ
หาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- กองคลัง ✓   

๔.๒.๓ ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพสัด ุ

8. โครงการอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและคณะ 
กรรมการเปิดซองสอบ
ราคา 

- กองคลัง ✓ 

  

9. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างร่วมกับภาครัฐ 

- 

กองคลัง 

(มาตรการ
เดียวกันกับ มิติ

ที่ ๓.๓.3 
ข้อ ๑9) 

 

 

✓ 

๑๐. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการเปดิซอง
สอบราคาร่วมกับ
ภาครัฐ 

- 

กองคลัง 
(มาตรการ

เดียวกันกับ มิติ
ที่ ๓.๓.3 
ข้อ 20) 

 

 

✓ 

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความรู้ความเข้าใจ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบเกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ 
 

11. โครงการสัมมนา
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
สมาชิกสภาเทศบาล 
“เรื่องบทบาทหน้าที่
ของฝ่ายบริหาร และ
สภาเทศบาล” 

- ส านักปลดั ✓   



 ๑๗ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๔.๓.๒ ส่งเสรมิ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏบิัติงาน
ของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

12. มาตรการส่งเสรมิ
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองล าพูนให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่า
ด้วยข้อ บังคับการ
ประชุมสภาท้อง ถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ส านักปลดั  ✓  

๑3. ประกาศแต่งตั้ง
คณะ กรรมการในส่วน
ของสภาในเรื่องต่าง ๆ 

- ส านักปลดั  ✓  

 ๑๔. โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

- จัดท าประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลโดย
แต่งตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองล าพูนเป็น
คณะกรรมการ 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

  ✓ 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
( Community) 
และบู รณ าการทุ ก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการเฝ้ า
ระวังการทุจริต 

๑5. ส่งเสริมและจัดตั้ง
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต 

- กองสวัสดิการ
สังคม, 

คณะท างาน 
อปท. ต้นแบบ 

✓ 

  

๑6. ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริตการเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน ์

- ส านักปลดั  ✓  

17. กิจกรรมการแต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
และงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต 

- 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 

 

✓ 



 ๑๘ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

18. กิจกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
ด าเนินกิจกรรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

 

- 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 
✓ 

  

19. โครงการจดัท า
แผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

 

20,000 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
✓ 

  

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสรมิให้มี
การด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจรติ (ต่อ) 

20. การแก้ไข ปรับปรุง
หรือออกระเบยีบ ค าสั่ง 
ประกาศข้อบัญญัติ 
อปท. ที่สนับสนุนการ
ป้องกันการทุจริต 
ประกาศเทศบาลเมือง
ล าพูน เรื่อง มาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ผูด้ าเนินงาน
เกี่ยวกับเงินหมุนเวียน 
ค่ายาและเวชภณัฑ์ 
กองทุนสวัสดิการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองล าพูนและ
บัญชีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
เมืองล าพูน 

 

- กองการแพทย์  

 

✓ 

21. มาตรการจัดท า
ค าสั่งมอบหมายงาน
ด้านการเงินการคลัง
ของหน่วยงานคลัง 

- กองคลัง  ✓ 

 

22. มาตรการ
ตรวจสอบภายใน 

 
- 

ตรวจสอบ
ภายใน 

 ✓  



 ๑๙ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

23. การจัดท าประกาศ 
-ประกาศใช้แผนพัฒนา
สี่ป ี
-ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 
2561 
-ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณปี 2561 

- 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 

 

✓ 

24. การออกประกาศ
เทศบาลเมืองล าพูน 
เรื่อง ประมวลจรยิธรรม
ของข้าราชการเทศบาล
เมืองล าพูน 

- ส านักปลดั   ✓ 

 2๕. การออกประกาศ
เทศบาลเมืองล าพูน 
เรื่องประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายบริหาร
เทศบาลเมืองล าพูน 

- ส านักปลดั   ✓ 

๔.๔.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

26. จดัท าฐานข้อมูล
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต - 

กองสวัสดิการ
สังคม 

คณะท างาน 
อปท. ต้นแบบ 

✓ 

  

27. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลด้านการป้องกัน
การทุจริตเทศบาลเมือง
ล าพูนและมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ประจ าศูนย์ข้อมูลด้าน
การป้องกันการทุจริต 

- 
กองวิชาการ 

(งานนิติการ) 
✓ 

  

มิติที่ 4 มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  27 โครงการ 
❖ จ านวนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน ๑0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.03 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  มีจ านวน  7  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.94 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  มีจ านวน  10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.03



 ๒๐ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ของเทศบาลเมืองล าพูน 

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561) 

มิติ 
จ านวน
โครงการ 

ผลการด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 21 13 6 2 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 32 9 ๑8 5 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

24 2 ๑2 10 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒7 10 7 10 

รวม 104 34 43 27 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทั้ง 4 มิติ จ านวนทั้งสิ้น  104 โครงการ 
❖ จ านวนโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.69 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  มีจ านวน  43  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 41.35 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  มีจ านวน  27  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.96 
 

 

 

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


