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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

    กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล  

    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุง

สูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ

พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดาน

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาํหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน

ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น 

การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม

แตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการ

ทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัด

กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที ่5 ปฏิรูป

กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสราง

การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุงเนนการกระจายอํานาจ

จากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน

หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่น  การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมี

สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที ่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทาํ

ไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด  และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหาที่ได

สรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน  ซ่ึงหากพิจารณา

จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมี

คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะ
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วากันไปแลว  เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได

เชนเดียวกัน  เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานใน

หนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่นอาจตองถูกครหาในเรื่อง

การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา  แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจให

ออกนอกลูนอกทาง  จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความ

เสียหายของรัฐที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของ

ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยาง

เห็นชัดเปนรูปธรรม  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ

ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนทีท่ั่วประเทศตอไป  

3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอต านการทุจ ริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     

อยางนอย 1 ครั้ง  

  4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ  

   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖4)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ   สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยาง

นอย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 

ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ  

- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส  สามารถปองกัน

การทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได  

– ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :   มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

    ดวยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลปาปอง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม  เทศบาลตําบลปาปองจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปน

ธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด  โดยนํา

แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช  โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค 

(Equity) โดยไมแบงแยกดานเพศ  ถิ่นกําหนด  เช้ือชาติ  ภาษา  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายภาพ

หรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษา  การ

ฝกอบรมและอ่ืนๆ  สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปน

ศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความ

ซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาล

ตําบลปาปอง จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่  มี

การแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน  มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือ

ปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ  รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยาง

มีความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  

  3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดใหมีระบบ  เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน

มาตรฐานเดียวกัน  โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ  ระบบการ

ใหบริการออนไลน เปนตน  

  6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ

ดําเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
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  6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก 

จัดใหมีกลองวงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  

   6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชัน  หองนา

สําหรับผูพิการ  

  6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาลาหู  

  6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการศึกษา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบคุคล 

(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  

   พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลปาปอง  เปน

บุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร  โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ  โดย

มุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผล

ไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมี

มาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส  สามารถ

ตรวจสอบการทํางานได  ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ  เปนธรรม  เพ่ือนําไปสูการ

สรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  เพ่ือให

เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมลู

ขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 

มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่นั้น  ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริม

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ

ทํางาน  มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได  จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคลข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  

  3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง  โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได  

  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน

บุคคล  

  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ

ไดคนดี  คนเกง  เขามาทํางาน  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล  จํานวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เล่ือน

ตําแหนง/เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ

เงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ. 25๕๘  

  6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   

  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผลผลิต  

    –มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  

   - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐาน  และหลัก-

ธรรมาภิบาล  

  10.2 ผลลัพธ  

   - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวารอย

ละ 90 

   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบคุคลไม

ต่ํากวาระดับ 3  

   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาที่ได 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

    เทศบาลตําบลปาปอง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามอํานาจหนาที่

ของเทศบาล  ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่

ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ

สะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร  ไมมีการกระจาย

อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการส่ังการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานกั 

กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ  ทําใหการบริการเกิดความลาชา 

ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 

ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่  สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ 

หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ

มาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก

และไดรับการตอบสนองความตองการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุมคา  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส  ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการส่ัง 

อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล  มาตรา 48 สัตตรส  กําหนดใหนายกเทศมนตรี 

ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ

ลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง

นายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอ

กูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรอง จาก

นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และ

อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข

ข้ันตอนที่มีความยุงยาก  จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลข้ึน  
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3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน  

  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  

  3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทกุระดับ  

  3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

ประกอบดวย  

- นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี 

- นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวนราชการ 

- ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง    

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือส่ังการ  

  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  

  6.3 จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังที่ไดรับมอบหมายใน

ทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน  

  10.2 ผลลัพธ  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 

- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการ

ทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน  เปนกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุน

ในการพัฒนาผลงาน  ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี

ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ผูใตบังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ไดกําหนดให

นายกเทศมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ  พนักงาน  พนักงานจาง

ของเทศบาล  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ัน 

เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถ

ตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาลตําบลปาปอง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล

ตําบลปาปอง  โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ  และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ 

และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง  โดย

ประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลปาปองเปนประธานกรรมการ  หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ 

และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

  6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาล

ตําบลปาปอง เพ่ือกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย

เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการ

ปฏิบัติราชการ  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

เทศบาลตําบลปาปอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง  
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง  พิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกล่ันกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบลปาปองเสนอมา  โดยใชหลักเกณฑตามที่

กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก

ปงบประมาณ     

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ งานการเจาหนาที ่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน 

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่

เกี่ยวของอยาง เครงครัด  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เพ่ือใหการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

แนวทางเดียวกัน  และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลปาปอง  จัดทําทะเบียนคุม

เงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ  ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาด

ในการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และดําเนินงานตามข้ันตอนของ

ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ  ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกร

ปกครองสวน ทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย  ระเบียบและมีความจําเปนตอการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลปาปอง  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวของ  

  3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   กองคลัง  เทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  กองคลัง  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย  แยกแผนงาน  แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันที ่1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง  เทศบาลตําบลปาปอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ

และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ  

  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ซ่ึงกําหนดใหมี

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน

สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 

และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  

  3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  

  3.3 เพ่ือใชเปนขอมลูในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  

  3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

  3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

  3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  4.1  กองคลัง  

   4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  

  6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ  

  6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  

  6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

  6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  

  6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  

  6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี

ประสิทธิภาพ  

  10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  

  10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ–จัดจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เนื่องจากเทศบาลตําบลปาปอง  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ  แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว 

ดังนั้นการที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  จะตอง

บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ-จัดจาง และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  ทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซ้ือ-จัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม  โดย

พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม  ภาระตอประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงคที่จะใชราคา 

และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไป

อยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความ

จําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ–จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  

  3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก               

ธรรมาภิบาล  

  3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเตมิ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ  หนังสือ  ระบบ

กระจายเสียงในหมูบาน  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลปาปอง 
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6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทาํประกาศ ดังน้ี  

   - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง  

   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง  

   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

   - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง  

   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

  6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก 

ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายในหมูบาน  หนวยงานราชการ เปนตน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  

   10.2 ผลลัพธ  

   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 

ของโครงการที่จัดซ้ือ-จัดจางทั้งหมด  

   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

– สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-56- 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง

พอใจ แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปาปองโดยองคกร

หรือสถาบันที่เปนกลาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลตําบลปาปอง มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาล  และในการปฏิบัติหนาที่นั้นตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาล  การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

การเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทํา

บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นนั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่

ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด  การ

ใหบริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ พึง

พอใจจากผูรับบริการ  จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย  ที่กาํหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ

เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  คํานึงถึง

การมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนไดรบั

การอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหเทศบาลดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจจากประชาชนผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลของตัวช้ีวัดที่ 1  มิติที่  2  มิติดาน

คุณภาพการใหบริการเพ่ือประโยชนในทองถิ่น  อีกทั้งเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ

สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจําเปนตองมีโครงการน้ีข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด

ความพึงพอใจ  

  3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการ

ใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน  
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  3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

  3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 

ครั้งตอป  

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด  

  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ  

  6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  

  6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  

  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแก

ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ    40,000   บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล 

จํานวน 1 ฉบับ  

  10.2 ผลลัพธ  

   – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  

   - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ

ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอย

ตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ 

ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตาม

โครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความ

เรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความ

คุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตากวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดจัดทํากิจกรรมการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปน

สําคัญ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

  3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  

  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลปาปองใหส้ันลง  

  4.2 ประชาชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลปาปอง 

  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  

  4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลปาปอง 

  4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวา

เรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ

การปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  

  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ

โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

  6.4 มีระบบการรบัฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ

ผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของเจาหนาที่  

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  

  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

  10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปล่ียนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรือ การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

  การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน

องคกรนั้น  ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี 

ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การ

ดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ

อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผล

ของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  

4. เปาหมาย  

  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาปอง ปลัดเทศบาล หรือ หัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ

ผูบริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

  6.2 ดําเนินการออกคําส่ังฯ  

  6.3 สําเนาคําส่ังฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาปอง ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวน

ราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ  

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมรณรงควันสตรีสากล 

2. หลักการและเหตุผล  

  เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

และระลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา

และจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันมหามงคล 12 

สิงหาคม ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค  ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระ

วิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันที่ 

1 เดือนสิงหาคมเปนวันสตรีไทยของทุกป เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถ 

ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรี

สากลของหลายประเทศที่เจริญแลว เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 

50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่สงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ 

ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก 

หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ  โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่

มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ

ของทองถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมรณรงควันสตรีสากล โดยการมอบ

เกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังน้ี  

  1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดี

ของสังคม  

  2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคน

ทั่วไป  

  3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคม สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ  เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปน

แบบอยางแกคนทั่วไป  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม ใหอยูใน

สังคมไดอยางภาคภูมิใจ  

  3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม  ใหมีขวัญและ

กําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
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4. เปาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 8 คน     

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดนทีมี่คุณสมบัติที่จะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสตรี ดีเดนประจําป  เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  

  6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทราบทั่วกัน เพ่ือใหแตละหมูบานดําเนินการ

คัดเลือก กล่ันกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายังเทศบาล เพ่ือให

คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพ่ือทําหนาที่กล่ันกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอช่ือ

จากแตละหมูบานภายในเขตเทศบาล  

  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเดนที่ผานการกล่ันกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอ

รายช่ือใหผูบริหารทราบ และเห็นชอบ  

  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรี

สากล จํานวน 1 ครั้ง/ป โดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปาปองเปนประธานในพิธี  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   10,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชนและสังคม  เทศบาลตําบลปาปอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

  10.1 ผลผลิต  

- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กาํหนดไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ  ไมนอยกวารอยละ 80  

  10.2 ผลลัพธ  

- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  

- มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี  ปรากฏตอสังคมสืบไป 
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2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทํา

คุณประโยชนหรือเขารวมใน กิจกรรมของเทศบาลตําบลปาปอง 

2. หลักการและเหตุผล  

  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน

อันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข  โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคน

ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ 

ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมให

บุคลากรหนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน 

แบบอยางแกประชาชนตําบลปาปอง ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาล

ตําบลปาปองอยางสม่ําเสมอ  เทศบาลตําบลปาปอง จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความ

ซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล  หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลปาปอง โดยการมอบใบ

ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยก

ยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน 

หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลปาปอง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน  และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล

ตําบลปาปอง  

  3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

เขตเทศบาลตําบลปาปอง ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

  3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบล

ปาปอง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลปาปอง 

  - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง ตําบลปาปอง  
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6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนด

หลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  

  6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง   

  6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่

ผานการคัดเลือกและได คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม

ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลปาปอง 

  10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลปาปอง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ

เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตางๆ  ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน 

เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืช

หลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม 

ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย  ทําใหตองใชทรพัยากรจากภายนอกมาก

ข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหตองหันกลับมาทํา

การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผัก  สวนครัวรั้ว

กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ  เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ 

ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง  ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบาน

นาอยูนาอาศัยและที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซ้ือ

จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

ตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณน้ําฝนที่มีนอยกวาปกติ  จึงเกิดภาวะภัยแลง  ทําให

เกษตรกรในพ้ืนทีช่ลประทานสวนใหญไมสามารถทาํนาปรงัได แตยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยูใกลกับคลอง

สงน้ํา ซ่ึงตองอาศัยน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได

รับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนที่การทํานา

ปรังลงอยางมาก  เทศบาลตําบลปาปอง ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก  จึงไดรวมกับศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปาปองคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการ

บริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง  โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการนาในพ้ืนที่

เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพ่ือเปนตัวอยาง 

ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจาก

กิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน  จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยถายทอดเทคโนลยีประจําตําบลปปาอง  อีกทั้ง

ยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

ประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  
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3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปน

วิทยากรถายทอดใหแกเกษตรกร  

4. สถานที่ดําเนินการ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลปาปอง  

5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลปาปอง  

  5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  

  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยฯ  

  5.4 ประชาสัมพันธศูนยถายทอดเทคโนลยีประจําตําบลปาปอง  

  5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทกุปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ  งานการเกษตร สํานักปลัดเทศบาลตําบลปาปอง  

9. ตัวชี้วัด  

  9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ประจําตําบลปาปอง โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ 

จํานวน  50  คน  

10. ผลลัพธ  

  10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง

พระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

  10.2 ศูนยถายเทคโนลยีประจําตําบลปาปองสามารถดําาเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปน

ศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลปาปองได  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด

ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน

หลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ  สาเหตุสวนมากเกิดจากการ

ดําเนินงานของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร  หรือเกิดจากลักษณะงาน

และการรับส่ิงของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนส่ิงที่ยอมรับไดของผูบริหารและ

เจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการ

ตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนส่ิงที่ยากตอการดําเนินงานกต็าม 

แตเปนส่ิงสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน  ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม 

ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น 

เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการ

ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ข้ึน 

เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

  3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  

  3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร

ทองถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
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6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ 

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกร

อิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต

ละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผูวาราชการจังหวัดและ

นายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด

และมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช

อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบ

ดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม  หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่

มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 

ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาปอง  จากหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกาํกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA  

 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตาํบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เทศบาลตําบลปาปอง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิ

ราชการของเทศบาลตําบลปาปอง  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ เทศบาลตําบลปาปอง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด

มาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงาน

ของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ในการตรวจสอบเฝาระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของ 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ

วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน

ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคล่ือน

นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ

มิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตาํบลปาปอง  

วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง

ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสอง

และเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่ง

ดวย  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา บุคลากรทางการศึกษา  

พนักงานจางของเทศบาลตําบลปาปอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญ

ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง

รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  

4. เปาหมาย  

  “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจาง

ของเทศบาลตําบลปาปอง   

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตาํบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
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  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ  

  6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกีย่วกับการทจุริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกนัและสราง

ความมั่นใจแกผูใหขอมูลในการใหขอมูลทีเ่ปนประโยชนแกหนวยงาน  

  6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ            

ภายใน 7 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 


