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ค าน า 

 ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น  

เทศบาลต าบลปงยางคก ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ซึ่งได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จึงได้
ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล พนักงาน ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้นั้น 

 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
เทศบาลต าบลปงยางคก เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตที่
ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่เกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ กา ร
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
เพื่อให้การบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 

   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
      5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น 
      6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
      7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สำเหตุและปจัจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเดน็ได้ ดังนี้ 
  1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิด
การทุจริต 
  2)สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จ าเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของคนเหล่านั้น 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทจุริต   

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 

 
มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/ 

มำตรกำร 
ปี 2565 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1การสร้างจิตส านึก
แก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

ฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลปงยางคก 

10,000  

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลปง
ยางคก 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

1.1.3  กิจกรรมจัดท าคู่มือ
เกี่ยวกับการกาปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลปงยางคก 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน

ในท้องถิ่น 
1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน 
 

1.2.1 (1) โครงการอบรม
เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 
ให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน
ต าบลปงยางคก 

 

20,000  

   

รวม 2  โครงการ  
1  มาตรการ 

             1  กิจกรรม 

30,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/ 
มำตรกำร 

ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรม ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) กิจกรรม “การสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

2.2.2 (2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.3 (1) โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ                        

20,000  
 
 

2.3มาตรการใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเทศบาล
ต าบลปงยางคก 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

2.3.2 (1) มาตรการมอบอ านาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ  เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วย งาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

2.4.2 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้น าชุมชน 

2,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/ 
มำตรกำร 

ปี 2564 หมำยเหตุ 
งบประมำณ 

(บำท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.5.1 (1)มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ปงยางคก 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 รวม 1 โครงการ 
3 มาตรการ 
7 กิจกรรม 

22,000  
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มิติ 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/ 
มำตรกำร 

ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท.ในทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลปงยางคก” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

   
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
ปงยางคก”  
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปงยางคก” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลปงยางคก 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.2.2 (1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน -  

3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.3.1 (2) โครงการทบทวนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับประชาคมต าบล 

20,000  

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 รวม 1 โครงการ 
6 มาตรการ   
2 กิจกรรม 

20,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ ป ี2565 หมายเหตุ 
  มาตรการ งบประมาณ  

   (บาท)  
4.การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวางระบบ
และรายงานควบคุม
ภายใน ตาม
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 

- ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.1.2 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.2การสนับสนนุให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ หรือ
การบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 รวม 4 กิจกรรม 30,000  
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร  ฝึกอบรมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลปงยางคก ลงวันที่ 27  มกราคม 2548 ซึ่งหัวใจส าคัญของการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง 
การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุก
คนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี 
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท า
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. เป้ำหมำย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  จ านวน 65  คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร     - เทศบาลต าบลปงยางคก 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลูกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร   - 10,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงกำร  มำตรกำร“ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามที่เทศบาลต าบลปงยางคกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคก 

พ.ศ. 2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลปงยางคกควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลปงยางคกได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปง
ยางคก” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลปงยางคกเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  

5. พื้นที่ดำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคกเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กรข้าราชการ

ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคกเปิดเผยเป็นการ

ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาล 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรม “จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
ตามที่เทศบาลต าบลปงยางคกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคก 

พ.ศ. 2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลปงยางคกควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  
เทศบาลต าบลปงยางคกได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปง
ยางคก” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลปงยางคกเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  

3.4 เพ่ือป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

3.5 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

 บุคลากรมีคูม่ือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคก 

5. พื้นที่ดำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง)คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปยางคก 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. แจกจ่ายให้บุคลากรในเทศบาลต าบลปงยางคก 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของสถาบันศาสนา  
  ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ใน
การด าเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
  ๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน  
  ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการปลูกจิตส านึกให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่ง
เสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 
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1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม เด็ก เยำวชน และประชำชนต ำบล 
                ปงยำงคก  เสริมสร้ำงศีลธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีก
ด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ
เยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวให้
พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่
อาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่
ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและเยาวชนที่
ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่น
ปัจจุบันได ้บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้
ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้
มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นล าดับ เด็กและเยาวชน
เจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน  ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  เทศบาลต าบลปงยางคก ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ตามนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล (แถลงเมื่อวันที่  22  กันยายน  2557) ด้านที่ 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (6) ก าหนดว่าเทศบาลมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2557 - 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ข้อที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในมีคุณภาพ (ความรู้คู่คุณธรรม) สามารถ
เข้าถึงแหล่งอาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ กลยุทธ์ข้อที่ 4 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น  การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคก  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เด็ก
เยาวชน และเยาวชน เพ่ือเป็นการปลูกฝังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

http://rbus102.wordpress.com/
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3. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของสถาบันศาสนา  
๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ

ด าเนิน ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมปัจจุบัน  
๔. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ หรอืปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๕. เพ่ือปลูกจิตสานึก เด็กและเยาวชน ให้ทาความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลัง

ในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลปงยางคก รวมจ านวน 50 คน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 เตรียมการ 
   6.๑.1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
   6.1.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 
   6.1.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด

โครงการ 
   6.1.4 ติดต่อประสานงาน จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     -  เด็ก  เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลปงยางคก 
     -  สถานที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
6.2 กิจกรรม  
 6.2.1  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  5.2.7  สวดมนต์/บริหารจิตเจริญปัญญา 
 6.2.2  กิจกรรมกติกาสัญญาใจ  6.2.8  กิจกรรมมาลาบูชาคุณ 
 6.2.3  ศาสนพิธีและมารยาท   6.2.9  กรรมฐานเบื้องต้น 
 6.2.4  มหันตภัยวัยรุ่น   6.2.10  กิจกรรมธรรมนันทนาการ 
 6.2.5  กฎแห่งกรรม 
 6.2.6  กิจกรรมรู้รักสามัคคี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
งบประมาณ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปยางคกให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีข้อครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณดำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
      - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 50) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา
ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต     - พนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลปง
ยางคก โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 50) 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน, กันยายน – ตุลาคม) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร     - ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ    - กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลปงยางคก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลปงยางคก  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง  
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
เนื่องจากเทศบาลต าบลปงยางคก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ของเทศบาล  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามพระรา

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก และหมู่บ้านในต าบลปงยางคก  

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
-ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
-ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
-การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  

  -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงกำร “ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร”  

2. หลกักำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 31.24 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้กับประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่

จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
งบประมาณ  20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลผลิต  
-ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

      -การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลปงยางคกจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลปงยางคก  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปงยางคก 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
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6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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1. ชื่อโครงกำร   มำตรกำรมอบอ ำนำจ  อนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท า
ให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต  
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) 
เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
มาตรา 48 สัตเตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดล าปาง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้ำหมำย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ให้กับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้

หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อคับและหนังสือ 

สั่งการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายกเทศมนตรีฯ ทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่ผู้น ำชุมชน  
2. หลักกำรและเหตุผล  

เทศบาลต าบลปงยางคก มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 31.24 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้กับประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น าชุมชน ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น าชุมชนดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง/ปี หมู่บ้านละ 13 คน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของผู้น าชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ  
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น าชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
งบประมาณ 2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  - มีผู้น าชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
  - มีผู้น าชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
  - มีผู้น าชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น  



28 
 

 
 

1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”        
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงกำร กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่       
                 เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 
2. หลักกำรและเหตุผล 

เทศบาลต าบลปงยางคกให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลปงยางคกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลปงยางคก  ยังได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  และการให้
ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทุก
ท้วงโดยเร็ว นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและด าเนินการทางวินัย และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี ้ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก เพ่ือความโปร่งใส และป้องกัน
การทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร 
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก  
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ  ข้อก าหนด ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เทศบาลต าบลปงยางคกมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต 
      10.2 เทศบาลต าบลปงยางคกมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลปงยางคก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลปงยางคก รวมถึง
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปงยางคก ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

 เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทาคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปงยางคก  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปง
ยางคก ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลปงยางคก ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปงยางคก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “จัดตั้งศูนยใ์ห้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบล     ปง
ยางคก จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปงยางคก  ให้บริการแก่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปง
ยางคก 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปงยางคก จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด   

6.4 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร     - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร       -  ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปงยางคก 
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ  ๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืน  ๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
ปงยางคก” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปงยางคก ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ผ่านทางเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้เข้าถึงได้โดยสะดวก

มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปงยางคก 
6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองคลัง / ส านักปลัดเทศบาล 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนผู้เข้ามาดขู้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ

รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ  ๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอ่ืน  ๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคกจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ  ๆของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ส านักงานของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  ๆทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปงยางคกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าสานักงาน  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม  “กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลปงยางคก จึงมีการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  

4. เป้ำหมำย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ

หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน  
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้  
7.1 ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  
7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-367520 ทางโทรสารหมายเลข 054 367011  
7.3 ทางเว็บไซต ์ 
7.4 ทางไปรษณีย์  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจ าวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลปงยางคก 

10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงกำร  มำตรกำรก ำหนดขั้นตอน/ กระบวนกำรเรื่องร้องเรียน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
เทศบาลต าบลปงยางคก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบกระบวนการในการร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบ เทศบาลต าบลปงยางคก จึงมีการ
ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 
- ผ่านเว็ปไซต์ www.pongyangkhok.go.th หรือโทร 054-367520 054-367011 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
พ้ืนที่ต าบลปงยางคก  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

9. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

      10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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1. ชื่อโครงกำร “มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปงยำงคก” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบล
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เทศบาลต าบลปงยางคก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล      
ปงยางคกขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลปงยางคกและแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาต าบลปงยางคกก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลปงยางคก   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลปงยางคก  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคกและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลปงยางคกเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคกความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปงยางคกด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต  
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1. ชื่อโครงกำร  “ทบทวนประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำนและระดับประชำคมต ำบล”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่

ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท า
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับประชาคมต าบลขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  

4. เป้ำหมำย  
สัดส่วนประชาคม เช่น ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 

ผู้นาชุมชนแพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
พ้ืนที่ในต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่ในการประชุมประชาคม  
6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  
6.3 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณ  
งบประมาณ 20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานนโยบายและแผนฯ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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1.ชื่อโครงกำร  “มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เพื่อติดตำมและ   
                      ประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยออย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. เป้ำหมำย  

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก ที่ได้รับเลือกจ านวนสามคน, ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจ า
รนวนสองคน, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนสองคน, หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน,ผู้ทรงคุณวุฒิสอง
คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลปงยางคก 
6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
6.2 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมประชาคม  
6.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  
6.4 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมำณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานนโยบายและแผนฯ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 
           ส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร “กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลปงยางคก 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคกทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลปงยางคก  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปค.4  และ ปค.5  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัด

ทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  เทศบาลต าบลปงยางคก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงกำร   กิจกรรมติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เทศบาลต าบลปงยางคก  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปงยางคกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่ นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปงยางคกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 



43 
 

 
 

5.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปงยางคกอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีฯ และผู้บริหาร

ทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าปงยางคก 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
9.3  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
9.4  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

วางไว้ 
9.5  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน

ระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท า งานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทา

งานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีงบประมาณ 2565 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลังเทศบาลต าบลปงยางคก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

      10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลปงยางคก ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้มี
การจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคกทุกคน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ทั้งในเทศบาลต าบลปงยางคก และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลปงยางคก และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วม  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศมนตรี 

 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  - งบประมาณ 30,000.- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  


