
สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ของเทศบาลเมืองล าพูน 

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 31 มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ๑.๑.๑ การ
สร้างจิตส านึก
และตระหนักใน
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

๑. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมาย 

30,000 
กองวิชาการ

และ
แผนงาน 

✓  
 

๒. โครงการสันปา่
ยางหน่อมร่วมใจ 
ต้านภัยคอร์รัปชนั 

7,500 

ร.ร.เทศบาล 

สันปา่ยาง
หน่อม 

✓  

 

3. จัดท าข้อตกลงใน
การปฏิบัติราชการ
ระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารเทศบาล 

- ส านักปลัด ✓  

 

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
เทศบาล 

- 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 ✓ 

 

1.1.2 สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
ในการประพฤติ
ตามประมวล
จริยธรรม 

5. การจัดท า
ค่านิยมและ
จริยธรรมของ
องค์กรที่มีแนวทาง
ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ยึดถือและปฏิบัติ
ร่วมกัน เทศบาล
เมืองล าพูน 

- 
กอง

การแพทย์ ✓  

 



 ๒ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

1.1.2 สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
ในการประพฤติ
ตามประมวล
จริยธรรม (ต่อ) 

6. จัดท าโครงการ
อบรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองล าพูน 
ประจ าปี 256๒ 

๓,๐๐๐ ส านักปลัด ✓  

 

7. โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา ✓  

 

8. กิจกรรมลดความ
เสี่ยงการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน 
และลูกจ้างใน
หน่วยงาน 

- ทุกกอง ✓  

 

1.1.3 สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
ที่จะไม่กระท า
การ 
อันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์
หรือการมี
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

9. โครงการสัมมนา
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

100,000 ส านักปลัด ✓   



 ๓ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
๑.๒.๑ สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

๑๐. โครงการจัดท า
วารสารสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ
และการป้องกันการ
ทุจริต 

๕,๐๐๐ 

ร.ร.เทศบาล 

สันปา่ยาง
หน่อม 

✓   

๓,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันปา่ยาง 

หลวง 
✓   

๓,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 

ประตูลี้ ✓   

๑.๒.๒ สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
ในการรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 

๑๑. โครางการจิต
สาธารณะดูแลปรับ 
ปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
สวนสาธารณะ 
สวนหย่อม และ 
คูเมืองภายในเขต
เทศบาลล าพูน 

2,847,2๐๐ กองช่าง ✓  

 

๑.๒.๓ สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑2. โครงการบ้าน
น่าอยู ่คู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๐,๐๐๐ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

✓  

 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
๑.๓.๑ สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์
สุจริต 

๑3. โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
ในสถานศึกษา 

๑0,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่างยาง

หลวง 
✓  

 

๒๐,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่างยาง

หน่อม 
✓  

 

๓,๙๐๐ ร.ร. เทศบาล 
จามเทวี 

✓   

๓๓,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 
ประตลูี ้ ✓   



 ๔ 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๑.๓.๒ สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

๑4. กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการหลักสูตร 
โตไปไม่โกง 

๑,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่างยาง

หลวง 
✓  

 

๔,๕๖๐ ร.ร. เทศบาล 
จามเทวี  ✓ 

 

๑๑๔,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่างยาง

หน่อม 
 ✓ 

 

๑๒๕,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 
ประตลูี ้ ✓  

 

๑๕. กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

๓,๕๐๐ ร.ร.เทศบาล 
ประตลูี ้ ✓   

๑,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่างยาง

หน่อม 
✓  

 

๓,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่างยาง

หลวง 
✓  

 

๑,๐๐๐ ร.ร. เทศบาล 
จามเทวี ✓  

 

๑.๓.๓ สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
ให้มีจิตสาธารณะ 

๑6. โครงการเด็ก
เอ๋ยเด็กดี 

๑,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 

จามเทวี 
 ✓ 

 

17. บันทึกความดี 
ศรีสันป่ายางหลวง 

500 
ร.ร. เทศบาล 

สันปา่ยาง
หลวง 

✓  

 

 

มิติที่ ๑ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  ๑๗ โครงการ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการแต่มีแผนว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
          มีจ านวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8๘.๒๔ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ     มีจ านวน  ๒  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1๑.๗๖ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ มีจ านวน  -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0



 ๕ 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. การออกประกาศ
เทศบาลเมืองล าพูน 
เร่ือง นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริต 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

(งานนิติการ) 
✓  

 

๒.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.2.๑ สร้าง
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไป
ตามคุณธรรม ทั้ง
ในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/
เงินเดือนและ 
การมอบหมาย
งาน 

2. การจัดท าค าสัง่
เก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคล 
– ค าสั่งมอบหมายงาน 
- ค าสั่งบรรจุแต่งตัง้ 
รับโอน และโอนย้าย 
- ค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิ 
เดือน 
- ค าสั่งเลื่อนระดบั 

- 

ส านักปลัด 
และ 
กอง

การศึกษา 

✓  

 

3. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลใน
เรื่องการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงนิเดือน 
โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2 
คณะ มีการประชุม
และใช้ระบบเปิดฯ 

- ส านักปลัด ✓  

 

๒.2.๒ สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารการเงิน 
งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยยดึถือ
และปฏิบตัิให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

4. โครงการบริหาร 
งานและควบคุมดา้น
การเงิน การคลัง และ
พัสดุให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องโปร่งใสทุก
ขั้นตอนสามารถ
ตรวจสอบได ้

- กองคลัง ✓  

 

๕. การประกาศเผย 
แพร่ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

- 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

✓  

 



 ๖ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.2.๓ สร้าง
ความโปร่งใสใน
การให้บริการ
สาธารณะ/
บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความ 
พึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

6. มาตรการวางแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ด้านการให้บริการ 
และการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน  
- การวางแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
- การจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
- การวางขั้นตอน
ระยะ 
เวลาการปฏิบัติงาน 
- การให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลัง 
- โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการคลินิก
แพทย์แผนไทย
ประยุกต ์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ 
ในศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 
- โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้
มาใช้บริการสุขาของ
ศูนย์บริการฯ 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 
ประชาชนและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการ/
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
การแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

  



 ๗ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.2.๓ สร้าง
ความโปร่งใสใน
การให้บริการ
สาธารณะ/
บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทยีมกันและ
โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ (ต่อ) 

6. มาตรการวางแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ด้านการให้บริการ 
และการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน (ต่อ) 
- กิจกรรมส ารวจ
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
- กิจกรรมส ารวจ
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการรับ
ช าระภาษีของ
เทศบาลเมืองล าพูน 
 
- โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ 
ผู้มาใช้บริการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- มาตรการวาง
แนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการให้ 
บริการและการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน ใน
การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงาน
ให้บริการขอรับ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

  



 ๘ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.2.๓ สร้าง
ความโปร่งใสใน
การให้บริการ
สาธารณะ/
บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ (ต่อ) 

6. มาตรการวางแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ด้านการให้บริการ 
และการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน (ต่อ) 
- กิจกรรมส ารวจ
ความพึงพอใจ
ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการจาก
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลเมือง
ล าพูน 
 
- กิจกรรมการส ารวจ
ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน 
(สนป.) 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และและ
แผนงาน 

 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

 

๒.3 มาตรการ
ใช้ดุลยพินิจและ
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
 
๒.3.๑ มีการจัด 
ท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและ
ระยะเวลา 
การด าเนินการ
เกี่ยวกับ 
การบริการ
ประชาชนฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
7. มาตรการ 
ลดขั้นตอน 
การให้บริการ
ประชาชนของ
หน่วยงานภายใน
เทศบาล 

- 

 

 

 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองสวัสดิการ
กองช่าง 

 

✓ 

  



 ๙ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.3.๒ มีการ
กระจายอ านาจ
การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

8. การมอบหมาย
หน้าที่ควบคุม 
ภายในกอง 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ทุกกอง 

  
 
 
 
 
✓ 

 

๒.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคลากรในการ
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 
๒.4.๑ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

9. ยกย่องเชิดชู
เกียรต ิผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
บุคคลต้นแบบในด้าน
ต่าง ๆ 

- 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 ✓ 

 

10. ยกย่องเชิดชู
เกียรต ิพนักงาน
เทศบาลเมืองล าพูน 

- ส านักปลัด ✓  

 

2.4.2 ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของ
ท้องถิ่น 

11. มาตรการ
คัดเลือกครูดีเด่น
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองล าพูน 

- 
กอง

การศึกษา  ✓ 

 

 

2.4.3 ด ารงตน
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

๑2. โครงการบ้าน 
น่าอยู่คู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

✓  

 



 ๑๐ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

2.4.3 ด ารงตน
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

13. โรงเรียนธนาคาร 

3,000 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่ายาง

หลวง 
✓ 

  

5,000 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่ายาง

หน่อม 
✓ 

  

๓,000 
ร.ร.เทศบาล 

ประตูลี้ ✓ 
  

14. โรงเรียนพอเพียง 

๑๕,๐๐๐ 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่ายาง

หลวง 
✓ 

  

100,000 
ร.ร.เทศบาล 

ประตูลี้ ✓ 
  

20,000 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่ายาง

หน่อม 
✓ 

  

15. กิจกรรมสนับ 
สนุนกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนต าบลในเมือง 

250,000 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

✓ 
  

๒.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้รับทราบ หรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
๒.5.๑ ด าเนิน 
การให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ 
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการฯ 

 
 
 
 
16. จัดท าข้อตกลง
ในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างส่วนราชการ
กับผู้บริหารท้องถิ่น 

 
- 

 
ทุกกอง 

 
✓ 

  



 ๑๑ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.5.๒ มีการให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ราชการ จังหวัด 
อ าเภอ ที่ได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม 

- กองคลัง  ✓ 

 

18. รับประเมิน
ตรวจสอบจากหน่วย
ก ากับดูแล 
- รวบรวมผลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาลฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินฯ 
 
- รับการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพดา้น
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(EHA) ฯ 
 
- เทศบาลเมืองล าพูน 
ได้สมัครเข้าร่วม
โครงการส านักงานสี
เขียว (Green Office) ฯ 
 
- ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล
เมืองล าพูน รับการ
ประเมินผลฯ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข 

 

 
 

กองสาธารณสุข 

 

 
 

กอง
การแพทย์ 

 

 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
✓ 

 

 

19. นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

3,000 
ร.ร. เทศบาล

ประตูลี้ ✓   

500 
ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายางหลวง ✓   

2,000 
ร.ร.เทศบาล 

สันป่ายางหนอ่ม ✓   

1,000 
ร.ร.เทศบาล 

จามเทว ี ✓   



 ๑๒ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนิน 
การได้ 

๒.5.๒ มีการให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ราชการ จังหวัด 
อ าเภอ ที่ได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

20. โครงการคณะ 
กรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

50,000 
ร.ร.เทศบาล 
สันป่ายาง

หน่อม 
✓  

 

10,000 
ร.ร.เทศบาล
สันป่ายาง

หลวง 
✓  

 

50,000 
ร.ร.เทศบาล

ประตูลี้ ✓  
 

2๕,000 
ร.ร.เทศบาล

จามเทวี ✓  
 

๒.5.๓ 
ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
กฎหมายฯ 

21. มาตรการจัดการ
ในกรณีที่ตรวจพบ 
หรือได้รับแจ้ง หรือ
รับทราบการทุจริต 
หรือการกระท าที่
ก่อให้เกิดความเสีย 
หายแก่เทศบาลเมือง
ล าพูน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน ✓  

 

มิติที่ ๒ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  21 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการแต่มีแผนว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
          มีจ านวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.95 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     มีจ านวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.05 
❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ มีจ านวน  -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0



 ๑๓ 
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนิน 
การในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบฯ 
๓.๑.๑ จัดให้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

๑. การด าเนินงาน
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลเมือง
ล าพูน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน ✓  

 

2. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์
เทศบาลเมืองล าพูน/
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

กอง
การแพทย์ 

✓  

 

10,000 
ร.ร.เทศบาล

ประตูลี ้ ✓  
 

30,240 
ร.ร.เทศบาล
สันปา่ยาง

หลวง 
✓  

 

๓.๑.๒ มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคล การ
บริหาร
งบประมาณ 
การเงิน การ
จัดหาพัสดุฯ 

๓. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง ด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง 

- กองคลัง ✓  

 

๔. ประกาศเผยแพร่
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัด
จ้างของกองการศึกษา 

- 
กอง

การศึกษา ✓  
 

5. เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลทางเว็บไซต์
เทศบาลเมืองล าพูน
และบอร์ดประชา 
สัมพันธ์ 

- 
ส านักปลัด 

กอง
การศึกษา 

✓  

 



 ๑๔ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนิน 
การในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๓.๑.๓ มีการปิด
ประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของ
ประชาชน 

6. โครงการสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 

2๐,๐๐๐ 
กองวิชาการ
และแผนงาน ✓  

 

๓.๒ กระบวน 
การรับฟังความ
คิดเห็นการรับ
และตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มี
กระบวน 
การรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน ใน
การด าเนิน
กิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

7. โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 2๐,๐๐๐ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 ✓ 

 

8. การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

- ส านักปลัด ✓ 

  

9. โครงการถอด
บทเรียนพัฒนางาน
เยี่ยมบ้านประชาชนใน
เขตเทศบาล 
(โครงการเยี่ยมบ้าน
ประชาชน และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการ/
ผู้ป่วยเรื้อรัง) 

5,00๐ 

กอง
การแพทย์ 

(โครงการ
เดียวกับ 

มิติที่ ๒.2.๓ 
ข้อ ๖) 

✓ 

  

10. การเปิดช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน - 

กอง
การแพทย์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

✓   

11. โครงการเทศบาล
เมืองล าพูนเคลื่อนที่ 10,000 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 ✓  



 ๑๕ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนิน 
การในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๓.๒.๒ มีช่องทาง
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

12. กิจกรรมการมี
ช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ 
1. www.lamphunฯ 
2. www.lmwcc.com 
3. ตู้รับความคิดเห็น 
4. Line 
5. Facebook 

- 

ส านักปลัด 
กอง

การแพทย์ 
กอง

สาธารณสุข 

✓ 

  

๑3. โครงการเทศบาล
เมืองล าพูนเคลื่อนที่ - ส านักปลัด  ✓ 

 

๓.๒.๓ มีรายงาน
หรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้
ประชาชน 
ผู้ร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลาฯ 

๑4. มาตรการแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญ
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- 
กอง

สาธารณสุข ✓ 

  

๑5. มาตรการแก้ไข
ข้อร้องเรียนของกอง
ช่าง 

- กองช่าง ✓   

๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ 
ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การ
จัดท า
งบประมาณ 

๑6. โครงการจัดท า
แผน ยุ ท ธศ าสตร์  / 
แผนพัฒนาสามปีของ
กองการศึกษา 

๒0,๐๐๐ 
กอง

การศึกษา ✓ 

  

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

- กองวิชาการ  ✓ 

 

18. โครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

20,000 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 ✓ 

 



 ๑๖ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนิน 
การในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๓ .๓ .๒  ด า เนิ น 
การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุ 

19. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างร่วมกับ 
ภาครัฐ 

- กองคลัง ✓ 

  

20. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาร่วมกับ
ภาครัฐ 

- กองคลัง ✓ 

  

๓.๓.๓ ด าเนิน 
การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจ 
สอบและประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

21. การแต่งตั้ง
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

- 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 ✓ 

 

22. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

50,๐๐๐ 

ร.ร.เทศบาลสัน
ป่ายางหน่อม 
(โครงการ
เดียวกับ 

มิติที่ 2.5.2 
ข้อ 20) 

✓  

 

10,000 

ร.ร.เทศบาลสัน
ป่ายางหลวง 
(โครงการ
เดียวกับ 

มิติที่ 2.5.2 
ข้อ 20) 

✓  

 

50,000 

ร.ร.เทศบาล
ประตลูี ้

(โครงการ
เดียวกับ 

มิติที่ 2.5.2 
ข้อ 20) 

✓  

 

25,000 

ร.ร.เทศบาล
จามเทวี 
(โครงการ
เดียวกับ 

มิติที่ 2.5.2 
ข้อ 20) 

✓  

 



 ๑๗ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แต่มีแผนว่าจะด าเนิน 
การในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๓.๓.๓ ด าเนิน 
การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจ 
สอบและประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 

23. โครงการระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ 

๓๖๐,๐๐๐ 
กอง

การแพทย์ ✓  

 

24. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้
ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

2,000 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
✓  

 

มิติที่ ๓ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  24 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการแต่มีแผนว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
       มีจ านวน ๑8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  มีจ านวน  6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ มีจ านวน  -   โครงการ คดิเป็นร้อยละ 0



 ๑๘ 
 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ 
มีแผนว่าจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายในฯ 
๔.๑.๑ มีการจัด 
ท าและรายงาน
การจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 

๑. มาตรการควบคุม
ภายใน - 

ตรวจสอบ
ภายใน 

 ✓ 
 

๒. แผนงานตรวจ 
สอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62 

- 
ตรวจสอบ
ภายใน ✓ 

  

๔.๑.๒ มีการ
ติดตามประเมิน
ระบบควบคุม
ภายในโดยด าเนิน 
การให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุง
หรือบริหารความ
เสี่ยงและรายงาน
ผลการติดตาม
การปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในฯ 

๓. การลงบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
การเก็บค่าธรรมเนียม
ขนขยะและการตรวจ 
สอบรายชื่อผู้คา้ง
ช าระ 

- 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

✓ 

  

4. การบันทึกข้อมูล 
ผู้ค้างช าระภาษีของ
เทศบาลฯ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาลฯ 

- กองคลัง ✓ 

  

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ 
หรือการบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
ก ากับดูแลการ
บริหารบุคคลเกี่ยว 
กับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ยา้ยฯ 

5. การเปิดเผยการ
รับสมัคร โอน ย้าย 
ผ่านทาง website 
เทศบาลเมืองล าพูน 

- ส านักปลัด ✓   



 ๑๙ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ 
มีแผนว่าจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการ
บริหาร
งบประมาณการ
รับ - จ่ายเงิน การ
หาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

6. มาตรการการ
แต่งตั้งประชาชน
เป็นคณะกรรม การ 
ติดตามและประเมิน 
ผลแผนงานโครงการ 
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 
(มาตรการ
เดียวกันกับ 
มิติที่ ๓.๓.๓ 

ข้อ 21) 

 ✓ 

 

7. กิจกรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบก ากับ 
ดูแลการบริหาร
งบประมาณการรับ 
– จ่ายเงิน การหา
ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขอราชการ 

- กองคลัง  ✓ 

 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ 

8. โครงการอบรม
ให้ความรู้คณะกรรม 
การตรวจการจ้าง
และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา 

- กองคลัง ✓  

 

9. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างร่วมกับ
ภาครัฐ 

- 

กองคลัง 
(มาตรการ
เดียวกันกับ 
มิติที่ ๓.๓.2 

ข้อ ๑9) 

✓ 

  

 
 

10. การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา
ร่วมกับภาครัฐ 

 

 

- 

 

 

กองคลัง 
(มาตรการ
เดียวกันกับ 
มิติที่ ๓.๓.2 

ข้อ 20) 

 

 

✓ 

  



 ๒๐ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ 
มีแผนว่าจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบเก่ียวข้อง
ได้ก าหนดไว ้

11. โครงการ
สัมมนาคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 

- ส านักปลัด ✓ 

  

๔.๓.๒ ส่งเสริม
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจ สอบการ
ปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ
และวิธีการที่
กฎหมายระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
ได้ก าหนดไว้โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

12. มาตรการ
ส่งเสริมสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองล าพูน
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 

- ส านักปลัด ✓ 

  

๑3. ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการใน
ส่วนของสภาในเรื่อง
ต่าง ๆ 

- ส านักปลัด  ✓ 

 

14. โครงการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 
- จัดท าประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามแลประเมินผล 
โดยแต่งตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมือง
ล าพูนเป็นคณะ 
กรรมการ 

- 
กองวิชาการ

และและ
แผนงาน 

 ✓ 

 



 ๒๑ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ 
มีแผนว่าจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการเฝา้
ระวังการทุจริต 

๑5. ส่งเสริมและ
จัดตั้งเครือข่าย
ป้องกันการทุจริต 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

  
✓ 

๑6. ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริตการ
เรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน ์

- 
กองสวัสดิการ

สังคม ✓ 

  

17. กิจกรรมการ
แต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีแผนปฏบิัติ
การประจ าปีและ
งบประมาณของ 
อปท. ต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต 

- 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 ✓ 

 

18. กิจกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรม 
การด าเนินกิจกรรม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต 

- 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
✓ 

  

19. กิจกรรมการ
จัดท าแผนปฏบิัติการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต 

20,000 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
✓ 

  

20. การแก้ไข
ปรับปรุงหรือออก
ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศข้อบัญญัติ 
อปท. ที่สนบัสนุนการ
ป้องกันการทุจริต 
ประกาศเทศบาล
เมืองล าพูนฯ 

- 
กอง

การแพทย์ ✓ 

  



 ๒๒ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ 
มีแผนว่าจะด าเนินการ 

ในปีงบประมาณน้ี 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ

ด าเนินการ 

๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการเฝ้า
ร ะ วั ง ก า รทุ จ ริ ต 
(ต่อ) 

21. มาตรการจัดท า
ค าสั่งมอบหมายงาน
ด้านการเงินการคลัง
ของหน่วยงาน 

- กองคลัง ✓   

500 
ร.ร.เทศบาล
สันปา่ยาง

หลวง 
✓ 

  

22. มาตรการ
ตรวจสอบภายใน - 

ตรวจสอบ
ภายใน  ✓  

23. การจัดท า
ประกาศ 
- ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
- ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
- ประกาศใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณปี 
พ.ศ. 2562 

- 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 ✓ 

 

24. การออก
ประกาศเทศบาล
เมืองล าพูน เร่ือง 
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ
เทศบาลเมืองล าพูน 

- ส านักปลัด  ✓ 

 

25. การออก
ประกาศเทศบาล
เมืองล าพูน เรื่อง 
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝา่ย
บริหารเทศบาลเมือง
ล าพูน 

- ส านักปลัด  ✓ 

 

๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านฯ 
๔.๔.2 บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

26. จัดท าฐานข้อมูล
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต 

- 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 ✓ 

 

27. กิจกรรมจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลด้านการ
ป้องกันการทุจริตและ
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบฯ 

- 
กองวิชาการ 

(งานนิติการ) 
✓ 

  



 ๒๓ 

 
มิติที่ ๔ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวนทั้งสิ้น  ๒7 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการแต่มีแผนว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
          มีจ านวน ๑5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     มีจ านวน 11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.75 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด าเนินการได ้ มีจ านวน 1     โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.70 
 



 ๒๔ 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ของเทศบาลเมืองล าพูน 

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – 31 มีนาคม ๒๕๖๒) 

มิติ 
จ านวน 
โครงการ 

ผลการด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ 
มีแผนว่าจะด าเนินการ

ในปงีบประมาณน้ี 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 17 15 2 - 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 21 17 4 - 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 24 18 6 - 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒7 15 11 1 

รวม ** ๘๐ ** ** 59 ** ** 20 ** 1 

หมายเหตุ 

 เนื่องจากมีบางโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ถูกบรรจุไว้ในหลายมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทั้ง 4 มิติ รวมจ านวนทั้งสิ้น 80 โครงการ 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ได้ด าเนินการแต่มีแผนว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 
          มีจ านวน 59  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.75 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     มีจ านวน 20  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 

❖ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ มีจ านวน  1   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 

 

 

 

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


