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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได

มี สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุก

ขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปาปอง 

2. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชน

เขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ

ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามทีก่ฎหมาย

กําหนด เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงได

รวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปาปอง  ใหบริการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล

ปาปอง  โดยมีสํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ประชาชนเขาตรวจดูไดเพ่ือ

ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทาง

การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง  

  3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

ตําบลปาปอง   

4. เปาหมาย/ผลผลิต  ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  

  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบเปนปจจุบัน  

  6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ 
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วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให

ประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด  

  6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

  6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

  6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  

  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  10,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง     

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  การจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชน   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ  พ.ศ.2540”  

2. หลักการและเหตุผล  

   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี  และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมไปถึง

ความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน  โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งใน

แนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทาํงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตามที่รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสาร

ของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย

ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการวาในระบอบประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช 

สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปาปอง  ให

ประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งซ่ึง

สอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปาปอง  ดังนั้น  เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบล   

ปาปอง  มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน  จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม     

นําความโปรงใสสูองคกร  เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลว

จะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด  สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค

ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความโปรงใสในการทํางานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทน

ชุมชน จํานวน 80 คน) ผลการเรียนรูเฉล่ีย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ  

   ข้ันตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม  

   ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  

   ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
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   ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู  

   ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉล่ีย รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตาการ  : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารของเทศบาลตําบลปาปอง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสราง

และการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลปาปอง  จึงได

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่

หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ 

ณ ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท

เฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางส่ือ ส่ิงพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือใหประ

ชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ

เทศบาลตําบลปาปอง  ไดงายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  

   3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

   3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 

ชองทาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลปาปอง   

6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชน ไดแก  

   - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลปาปอง   

   - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลปาปอง  รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  

   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุ ชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวย

ประชาสัมพันธเคล่ือนที่  
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   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและ

ใหประชาชนสืบคนไดเอง  

   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจาํป  

   - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานส่ือมวลชน/

การจัดแถลงขาว  

   - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น  

   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

   - รายการ TV  

   - รายการทาง YouTube ออนไลน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง เทศบาลตําบลปาปอง   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่

ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู 

และสุขอนามัย ของประชาชนในทองถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมูบาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการ 

บูรณาการกระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/

ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุน

ใหหนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลปาปอง  ได

ดําเนินการจัดโครงการอบรมใหความรูในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมูบาน เพ่ือนํามาบรรจุ

ไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลตําบลปาปอง  รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณ

ของเทศบาลในปถัดไป 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

  3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาล  

  3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  

  3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  

  3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวน ทองถิ่น  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน  8  หมูบาน  ใน

เขตเทศบาลตําบลปาปอง  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือ

นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลตําบลปาปอง   

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลปาปอง   
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6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  

  6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ  

  6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  

  6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  

  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  

  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน             

ระหวางเดือนมกราคม -  เมษายน  ของป  พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  15,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น  

  2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

  3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล  

  4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

  5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

  6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 เทศบาลตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย จึงไดจัดทํา โครงการประชุม

ประชาคมและจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหทุกฝายเขามา

มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในทุกระดับไมวาเปนภาคราชการ องคกรพัฒนา

เอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการและองคกรประชาชนในทองถิ่น เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชน

และนําเสนอเทศบาลเพ่ือนําเขาบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงการ

ประชาคมถือเปนรากฐานของการพัฒนาไปสูประชาสังคม (Civil Society) ในฐานะที่เปนทางเลือกเพ่ือ

หาทางออกของปญหา ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยทีความเช่ือพ้ืนฐานวาหากสังคมใด 

ที่การรวมตัวของประชาชนมีความเขมแข็ง และสามารถเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง หรือกําหนด

นโยบายสําคัญๆ ตางๆแลว สังคมนั้นก็จะไดรับ การพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง ยั่งยืนและตอบสนอง

ความตองการของคนสวนใหญในสังคมได 

3. วัตถุประสงค  

3.1  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 

3.2  เพ่ือใหทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

3.3 เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปาปอง 

3.4 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในตําบลปาปองทราบถึงบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับเทศบาล

ตําบลปาปอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

     ประชาชนในเขตพ้ืนทีต่ําบลปาปอง หมูที่ 1 – 8 ตาํบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ   

 6.1  การประชุมฝกอบรมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือให

ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับตาง 

ๆ ทั้งแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนเขาใจ

บทบาทหนาที่ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาเปนการเพ่ิมศักยภาพของผูนําชุมชน

และประชาชนในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 6.2  การจัดประชุมประชาคมหมูบาน 

 6.3  การจัดประชุมประชาคมในระดับตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  20,๐๐๐ บาท  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น  

  2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

  3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล  

  4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

  5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

  6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตําบลปาปอง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลตําบลปาปอง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการ

บริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดาน

บริการเปนไปอยางตอเนือ่งและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน 

เทศบาลตําบลปาปอง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  

3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาได

อยางถูกตองหรือนาํมาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาล

ตําบลปาปอง 

   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  

4. เปาหมาย  

   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอน

รําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 

สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนอง

ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลาย

และมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และ

ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  

5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทกุข  

   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทกุข/รองเรียน  

   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาส่ังการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหา

ตามความจําเปนและเรงดวน  

   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   
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6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน-เวลาราชการ  วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 

16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังน้ี  

   6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลปาปอง 

   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 053-291106 , 081-8840350 ทางโทรสาร

หมายเลข 053-484843  

   6.3 ทางเว็บไซต  www.papong.go.th 

   6.4 ทางไปรษณีย เลขที่ 155 หมู 6 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

50220 

7. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ   

8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาปอง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปาปอง 

   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข  

   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลตําบลปาปอง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการ

บริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดาน

บริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก  จึงไดจัดทําโครงการเทศบาล

สัญจรพบประชาชน  เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหเทศบาล

ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง  และใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล 

3. วัตถุประสงค  

   3.1 เ พ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ 

สํานักงานเทศบาล ซ่ึงอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  

   3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาได

อยางถูกตองหรือนาํมาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  

   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนใน

พ้ืนที่  

4. เปาหมาย/ผลลัพธ  

   นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานของเทศบาลออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด  

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  

  2. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไป

ใหบริการแกประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  

   3. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคล่ือนที่  

   5. ประสานงานกบัทุกสวนงาน  

6. วิธีดําเนินการ  

   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  

  2. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไป

ใหบริการแกประชาชน  ทั้ง  8  หมูบาน   

   3. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคล่ือนที ่ 
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   4. ประสานงานกบัทุกสวนการงาน  

   5. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ

เคล่ือนที่    

   6. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน  

   7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ  2561-2564  

 8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 4๐,๐๐๐ บาท 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ 

ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลปาปอง

อยางทั่วถึง  

   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี

เจาหนาที่ของเทศบาลรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดาน

สาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ 

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  

   การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติ

หนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กล่ันกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาค

สวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตาม

ข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเรว็ไมเกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  

  3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

  3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสรจ็แจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง 

9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 การปฏิบัติหนาทีร่าชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

  10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

ปาปอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9  กําหนดใหมีองคกรและ

โครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น 

เพ่ือใหเทศบาลตําบลปาปองในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล  มีองคกรในการจัดทํา

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลปาปอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลปาปองข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองและ

แผนพัฒนาส่ีปเทศบาลตําบลปาปองใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลปาปอง 

6. วิธีดําเนินการ  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองบางตําแหนงใน

ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตาํแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กาํหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือก

บุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลปาปอง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 

และแกไขเพ่ิมเติมฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

8. งบประมาณดําเนินการ   10,000  บาท   



-88- 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปาปอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   เทศบาลตําบลปาปอง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

ปาปองเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองและ

รางแผนพัฒนาส่ีปเทศบาลตําบลปาปอง  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง

ความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาปอง  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต 

และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามที่เทศบาลตําบลปาปอง  ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมให

ภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาล

ตําบลปาปอง 

3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาล

ตําบลปาปองอยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลปาปองไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม

อยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยาง

ถูกตอง  

4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง  8  หมูบาน  

5. วิธีการดําเนินการ  

   5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาล

ตําบลปาปองอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลปาปอง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 

กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลปาปองใน

หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน

กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

   5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการ

พัสดุ  เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง เทศบาลตําบลปาปอง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลปาปอง  

   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาปอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ

การดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 

45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาปอง 

มีการขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ ประชาชน 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  โดยให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบตัิ

ราชการ  

   3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลปาปองและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ

เทศบาลตําบลปาปอง 

   3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิน่เทศบาลตําบลปาปอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตําบลปาปอง 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลปาปอง  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประสานกบัสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  

   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  

   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
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   6.4 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลปาปอง (ตามหนังสือส่ังการ ที่ มท 0892.4/ว 435 

ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย  

    (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  

    (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  

    (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  

    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  

    (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  

    (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ 

ดําเนินการดังนี้  

    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการ บานเมืองที่ดี    

    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ปละ 2 ครั้งเปน

อยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหเทศบาลตําบลปาปองทราบ เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใช

ในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลปาปอง 

    3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลตําบลปาปอง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  

    4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลปาปองมอบหมาย  

   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ  

   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  

   6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบติัราชการของหนวยงานตางๆของ

เทศบาลตําบลปาปอง พรอมตัวช้ีวัด  

   6.9 การติดตามและประเมินผล  

   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหาร

พิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการ แกไขตอไป  

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

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 


