
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏบิัติการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ  

ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

เทศบาลต าบลปงยางคก 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  

เทศบาลต าบลปงยางคก 

อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 



ค าน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต

พืน้ที่รับผดิชอบเป็นหนว่ยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหา

ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพ

และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

ประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้

อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการ

ทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความ

สลับซับซ้อนของปัญหาทุจรติ ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ 

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน

ภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง    

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง     

เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเ้กิดการทุจรติได้ 

 ดังนั้น  เทศบาลต าบลปงยางคก  จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลต าบลปงยางคก มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ป้องกันและตอ่ต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1.การวเิคราะห์ความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจรติที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่ เกิดขึ้นตลอดจน
บุคคลหรอืหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจรติที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ่
การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญเพื่อให้การบรกิารต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึน้เช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจรติในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซือ้จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาการละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรอืปัญหาที่เกดิจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจรติอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 

   4) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกดิจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
      5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกดิขึน้ 
      6) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
      7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกดิจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติแต่พบว่ายังคงมีชอ่งว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกดิการทุจรติ 
  2)สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจรติมากยิ่งขึน้ 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรง่ใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จ าเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของคน
เหล่านั้น 
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ส่วนท่ี 2 

แผนปฏบิัติกำรป้องกันกำรทุจริต  4 ป ี

 (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กจิกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

1.การสร้าง

สังคมไม่ทน

ต่อการ

ทุจริต 

1.1การสร้าง

จิตส านึกแก่

บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ

การเมืองฝ่าย

บริหาร 

ข้าราชการฝ่าย

การเมืองสภา

ท้องถิ่น และ

ฝ่ายประจ าของ

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการฝกึอบรม

มาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม ของผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล

ข้าราชการลูกจ้างและ

พนักงานจ้างของเทศบาล

ต าบลปงยางคก 

10,000 10,000 10,000  

1.1.2 (1) มาตรการ 

“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลต าบลปงยางคก” 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

1.1.3  กจิกรรมจัดท าคู่มือ

เกี่ยวกับการกาปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลต าบลปงยางคก 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

1.2 การสร้าง

จิตส านึกและ

ความตระหนัก

แก่ประชาชนทุก

ภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการอบรม

เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 

ให้กับเด็กเยาวชน และ

ประชาชนต าบลปงยางคก 

 

20,000 20,000 20,000  

1.2.2 (1) โครงการปลูกป่า

และดูแลรักษาสวนป่าชุมชน

บ้านนางแล 

20,000 20,000 20,000  

1.2.3 (1) โครงการส่งเสริม

ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

เรียนรู้การปลูกผักสวนครัว

ปลอดสารพิษ 

30,000 30,000 30,000  
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1.3 การสร้าง

จิตส านึกและ

ความตระหนัก

แก่เด็กและ

เยาวชน 

 

 

1.3.1 (1) โครงการอบรม

เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 

ให้กับเด็กเยาวชน และ

ประชาชนต าบลปงยางคก 

20,000 20,000 20,000  

1.3.2 (1) โครงการอบรม

เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 

ให้กับเด็กเยาวชน และ

ประชาชนต าบลปงยางคก 

5,000 5,000 5,000  

1.3.3 (1)  โครงการอบรม

เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 

ให้กับเด็กเยาวชน และ

ประชาชนต าบลปงยางคก 

20,000 20,000 20,000  

 รวม 7  โครงการ  

1 มาตรการ 

1 กิจกรรม 

125,000 125,000 125,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กจิกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

2.การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ป้องกันการ 

ทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจ านงทาง

การเมืองในการ

ต่อต้านการ

ทุจริตของ

ผู้บริหาร 

2.1.1 กจิกรรม ประกาศ

เจตจ านงต่อต้านการทุจรติ

ของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการ

สร้างความ

โปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) กจิกรรม “การ

สร้างความโปร่งใสในการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน”  

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 2.2.2 (1) กจิกรรม 

“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี”  

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.2.2 (2) กจิกรรม

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน

การจัดซื้อ – จัดจ้าง  

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

2.2.3 (1) โครงการส ารวจ

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ                        

20,000 20,000 20,000  

 

 

2.3มาตรการใช้

ดุลพินิจและใช้

อ านาจหน้าที่ให้

เป็นไปตาม

หลักการบริหาร

กจิการบ้านเมอืง

ที่ด ี

2.3.1 (1) กจิกรรมการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เทศบาลต าบลปงยางคก 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.3.2 (1) มาตรการมอบ

อ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่ง

การ  เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

2.4 การเชิดชู

เกียรติแกห่น่วย 

งาน/บุคคลใน

การด าเนิน

กจิการ การ

ประพฤติปฏบิัติ

ตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 

 

 

2.4.1 โครงการแม่ดีเด่น 2,000 2,000 2,000  

2.4.2 กจิกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณแก่ผูน้ า

ชุมชน 

2,000 2,000 2,000  

2.4.3 กจิกรรมการเชิดชู

เกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติ

ตามปรัชญาเศษฐกิจ

พอเพียงประจ าต าบลปง

ยางคก 

2,000 2,000 2,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กจิกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

2.การ

บริหาร

ราชการเพื่อ

ป้องกนัการ 

ทุจริต 

2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี

ทราบ หรอืรับ

แจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ 

“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.5.2 (1) กจิกรรมให้

ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลปงยางคก 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

  2.5.3 (1) มาตรการ 

“แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน”  

 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 รวม 2 โครงการ 

3 มาตรการ 

8 กจิกรรม  

20,000 20,000 20,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กจิกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

3.การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมสี่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.1จัดให้มีการ

เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารใน

ช่องทางที่เป็น

การอ านวยความ

สะดวกแก่

ประชาชนได้มี

ส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจ

หน้าที่ของ อปท.

ในทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “จัดตั้ง

ศูนย์ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร

ของเทศบาลต าบลปงยางคก” 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

     

3.1.2 (1) มาตรการ 

“เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เทศบาลต าบลปงยางคก”  

 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้

มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถงึ

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ต าบลปงยางคก” 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.2 การรับฟัง

ความคดิเห็น 

การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของ

ประชาชน 

3.2.1 (1) กจิกรรมการ

ด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์เทศบาลต าบลปง

ยางคก 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.2.2 (1) มาตการก าหนด

ขั้นตอน/กระบวนการ

ร้องเรียน 

- - -  

3.2.3 (1) กจิกรรม รายงาน

ผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง

ให้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์

รับทราบ  

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.3 การส่งเสริม

ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมบริหาร

กจิการของ

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลปงยางคก 

 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

3.3.1 (2) โครงการทบทวน

ประชุมประชาคมระดับ

หมู่บ้านและระดับประชาคม

ต าบล 

20,000 20,000 20,000  

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนา เพื่อ

ติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปง

ยางคก 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิติ 

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กจิกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 รวม 1 โครงการ 

6 มาตรการ   

2 กจิกรรม 

20,000 20,000 20,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กจิกรรม/ 

มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

4. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ

ขององคก์ร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวาง

ระบบและ

รายงานควบคุม

ภายใน ตาม

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดนิ

ก าหนด 

4.1.1 (1) กจิกรรมการ

จัดท ารายงานการ

ควบคุมภายใน  

 

- 

 

- 

 

- 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.1.2 (2) กจิกรรม

ติดตามประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน  

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.2 การ

สนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วน

ร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติ หรือ

การบริหาร

ราชการตาม

ช่องทางที่

สามารถ

ด าเนินการได้ 

4.2.1  - - -  

4.2.2 (1) กจิกรรมการ

รายงานผลการใช้

จ่ายเงินให้ประชาชน

ได้รับทราบ 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

4.2.3 - - -  

4.3 การ

ส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบ

ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กจิกรรม

ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000  

4.3.2 (1) กจิกรรม

ส่งเสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน

การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

- - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 4.4 เสริมสร้าง

การมสี่วนร่วม

ของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ

ทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

4.4.1 โครงการส่งเสริม

การมสี่วนร่วมทางการ

เมอืง (การเลือกตั้ง

ท้องถิ่น 

 

80,000 - -  

4.4.2  - - -  

 รวม 1  โครงการ 

5 กจิกรรม 

110,000 30,000 30,000  



9 
 

 
 

มิติที ่1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร  ฝึกอบรมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้

มีประมวลจริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลต าบลปงยางคก ลงวันที่ 27  มกราคม 2558 ซึ่ง

หัวใจส าคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม  จริยธรรม เพราะ

คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง 

ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ

ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้และผูม้ารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการ

ที่องค์กรนั้นๆ  

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงาน

จ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน

เทศบาลต าบลปงยางคก ดังกล่าวนีข้ึน้  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติส านึกการตอ่ต้านการทุจริต  

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม  

3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เป้ำหมำย  

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  จ านวน 65  คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปง

ยางคก โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการ

ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 

และจรยิธรรม  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

10,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก เกิดจติส านึกที่ดใีนการตอ่ต้านการ

ทุจรติ และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม 
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1. ชื่อโครงกำร  มำตรกำร“ส่งเสรมิกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจรยิธรรมของเทศบำลต ำบลปง

ยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามที่เทศบาลต าบลปงยางคกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปง

ยางคก พ.ศ. 2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด

ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ

บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึด

มั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์

อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย

อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง

เทศบาลต าบลปงยางคกควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ

โดยอนุโลม  

ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

เทศบาลต าบลปงยางคกได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล

ต าบลปงยางคก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรอืการมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นเครื่องมอืกากับความประพฤติของขา้ราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
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3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลปงยางคกเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสีย  

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝ้า่ยบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ

ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  

3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  

5. พื้นที่ดำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

1. เผยแพร่ประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคกเพื่อใช้เป็นค่านยิมสาหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคกเปิดเผยเป็น

การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีสว่นร่วมรับรู้และร่วมตดิตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตัวชีว้ัดความ

โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค

หนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จรยิธรรมของเทศบาล 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรม “จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจรยิธรรมของเทศบำลต ำบล

ปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามที่เทศบาลต าบลปงยางคกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปง

ยางคก พ.ศ. 2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด

ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ

บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึด

มั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์

อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย

อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง

เทศบาลต าบลปงยางคกควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ

โดยอนุโลม  

ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

เทศบาลต าบลปงยางคกได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล

ต าบลปงยางคก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรอืการมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นเครื่องมอืกากับความประพฤติของขา้ราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
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3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลปงยางคกเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝ้า่ยบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ

ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  

3.4 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

3.5 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

 บุคลากรมีคูม่อืเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลปงยางคก 

5. พื้นที่ดำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ศกึษาและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท า (ร่าง)คู่มอืเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลปยางคก 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

4. แจกจ่ายใหบุ้คลากรในเทศบาลต าบลปงยางคก 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝา่ยส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรูเ้รื่องคุณธรรม จรยิธรรม ความส าคัญของสถาบัน

ศาสนา  
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  ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นอ้มน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยน

ใช้ในการด าเนิน ชีวติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

  ๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มคีวามพร้อมและรู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน  

  ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจติ สุขภาวะทางสังคม 

และสุขภาวะทางจติวิญญาณ หรอืปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

  ๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการปลูกจิตส านึกใหท้ าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 
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1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็ก เยำวชน และประชำชนต ำบลปง

ยำงคก 

2. หลักกำรและเหตุผล  

 เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ

ด าเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้

อย่างมคีวามสุข  พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของ

สังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของ

ชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม  ได้อย่าง

กลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะช่ัวดี และเลือกปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง  

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร          

ที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็น

คนดี เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  

เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตใน

สภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง 

ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญ

คือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความ

พัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นล าดับ เด็กและเยาวชน

เจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน  ดังนั้นแนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและ

พัฒนาคนให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

  เทศบาลต าบลปงยางคก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ตามนโยบายใน

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (แถลงเมื่อวันที่  22  กันยายน  2557) ด้านที่ 4 นโยบาย

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (6) ก าหนดว่าเทศบาลมีหน้าที่ให้

ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2557 - 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข็มแข็งมี

http://rbus102.wordpress.com/
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ภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ข้อที่ 2 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในมีคุณภาพ (ความรู้คู่คุณธรรม) สามารถเข้าถึง

แหลง่อาชีพที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ กลยุทธ์ข้อที่ 4 

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนาประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สี่ปี ของเทศบาล

ต าบลปงยางคก     พ.ศ. 2560 - 2564  ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาสังคม 

  ดังนัน้ เทศบาลต าบลปงยางคก  จงึจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็ก

เยาวชน และเยาวชน เพื่อเป็นการปลูกฝังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

3. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ความส าคัญของสถาบันศาสนา  

๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ใน

การด าเนิน ชีวติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

๓. เพื่อเป็นการสง่เสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพรอ้มและรู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน  

๔. เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ หรอืปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมอืในการพัฒนาคุณภาพชวีิต  

๕. เพื่อปลูกจิตสานึก เด็กและเยาวชน ให้ทาความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลปงยางคก รวมจ านวน 70 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินกำร  

ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

 6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 เตรียมการ 

   6.๑.1 จัดท าและขออนุมัตโิครงการ 

   6.1.2 แตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 

   6.1.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่ในการ

จัดโครงการ 

   6.1.4 ตดิต่อประสานงาน จัดประชุมหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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     -  เด็ก  เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ต าบลปงยางคก 

     -  สถานที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 

6.2 กิจกรรม  

 6.2.1  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5.2.7  สวดมนต์/บริหารจิตเจรญิปัญญา 

 6.2.2  กิจกรรมกติกาสัญญาใจ  6.2.8  กิจกรรมมาลาบูชาคุณ 

 6.2.3  ศาสนพิธีและมารยาท  6.2.9  กรรมฐานเบือ้งตน้ 

 6.2.4  มหันตภัยวัยรุ่น   6.2.10  กิจกรรมธรรมนันทนาการ 

 6.2.5  กฎแหง่กรรม 

 6.2.6  กิจกรรมรูร้ักสามัคคี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

งบประมาณ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  มีการจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลปยางคกให้คณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  
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1. ชื่อโครงกำร  ปลูกป่ำและดูแลรักษำสวนป่ำชุมชนบ้ำนนำงแล  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิด

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝน

ตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหมิะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

การตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก

ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่    สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง

เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีก

ทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลง

ได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้

จัดท าโครงการ “ปลูกป่าและดูแลรักษาสวนป่าชุมชนบ้านนางแล” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมอืงนา่อยู่สวยงาม ในกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรตฯิ 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวในต าบลปงยางคก  

3.3 เพื่อใหป้ระชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม

มูลค่าทรัพยากรที่มแีละลดภาวะโลกร้อน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนรว่มกันปลูกต้นไม้ จ านวน 200 ต้น  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล  ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

6. วิธีด ำเนินงำน  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชมรมแม่วักฯ เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดกิจกรรม

โครงการ 

6.2 จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
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6.3 ติดตอ่ประสานกับภาคส่วนตา่ง ๆ องค์กรพันธมิตร  กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ต าบลปงยางคกเพื่อด าเนินโครงการ  

6.4 จัดหากล้าไม้เพื่อเตรียมปลูกในบริเวณสวนป่าชุมชน 

6.5 ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจรญิเติบโต  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

20,000.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปงยางคก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

10.2 ท าให้เพิ่มพืน้ที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  

10.3 ท าให้ประชาชนมีจติส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสรา้งความรม่

รื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรส่งเสรมิให้เด็ก เยำวชน และประชำชนเรยีนรู้กำรปลูกผักสวนครัว

ปลอดสำรพษิ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

ในปัจจุบันค่าครองชีพของประชาชนสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  การปลูกผักสวนครัวไว้

รับประทานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึง่ที่จะช่วยลดคา่ใช้จ่าย มีรายได้เสริมจากการขายผลผลิต  เพื่อเปน็การส่งเสรมิสนบัสนุนการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10  (พ.ศ.2550 - 2554)  ซึ่งก าหนดทิศทาง

ในการพัฒนาประเทศก าหนดขึน้บนพืน้ฐานของการเสรมิสรา้งทุนของประเทศทั้งทุนสงัคม เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เขม้แข็งอย่างต่อเนื่องซึง่ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อมุง่สู่สังคมทีม่ีความสุขอย่างย่ังยืน 

   

 เทศบาลต าบลปงยางคก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (6) ก าหนดว่าเทศบาลมี

หน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

และมาตรา ๕๐ (8)  บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปงยางคก  สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดล าปาง พ.ศ. 255  - 2560 ประเด็น

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้มีความเข็มแข็งมีภูมิคุม้กันสามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ข้อที่ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สามารถเข้าถึงแหล่งอาชีพที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลปงยางคก พ.ศ. 255  - 2561  

 ดังนัน้ เทศบาลต าบลปงยางคก  จงึจัดท าโครงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเรียนรู้

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  เพื่อเป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  และให้

สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมให้เด็ก 

เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้และฝึกทักษะในการท างานด้านอาชีพเบื้องต้น สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองในอนาคต เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสมต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อสง่เสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวปลอด

สารพิษ 

 3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรยีนรู้อาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในอนาคตได้    

http://rbus102.wordpress.com/
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 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี มีผลผลิต

ที่ปลอดภัย  

 3.4 เพื่อส่งเสรมิการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สรา้งเสรมิอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 3.5 เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ สามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมมาถา่ยทอดความรู้ต่อไปได้ 

 3.6 เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การท างานร่วมกัน

อย่างสรา้งสรรค ์

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

- ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพืน้ที่ต าบลปงยางคก  รวมจ านวน  60  คน   

 - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในการจัดฝกึอบรม  จ านวน  10  คน  ดังนี้ 

 1. นายยุทธนา   ปิงชัย หัวหนา้ส านักปลัด 

 2. นางระกัน   แซ่เตีย หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3. สบิเอกธวัชชัย   บุญเจริญ นักจดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 4. นายกิตตกิร   แก้วค าฟู นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 5. นางสาวชนิดา   วงศต์า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 6. นางสาววรพรรณ   เขื่อนค าแสน ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 7. นางอรรคฆิสา   พรมเวียง ครูผูดู้แลเด็ก 

 8. นางเพ็ญศร ี  สุวรรณแสง ครูผูดู้แลเด็ก 

 9. นางอุทัยวรรณ   แก้วดวงตา ผูดู้แลเด็ก 

 10. นางสาวปรีชญา   ชุ่มใจ ผูดู้แลเด็ก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินงำน  

6.1 เตรียมการ 

   6.๑.1 จัดท าและขออนุมัตโิครงการ 

   6.1.2 แต่งตัง้เจ้าหนา้ที่ให้ปฏบิัตหินา้ที่ในการจัดฝึกอบรม 

   6.1.3 วางแผนการด าเนินงานโครงการของเจ้าหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏบิัตหิน้าที่ใน

การจัดโครงการ 

   6.1.4 ติดต่อประสานงาน จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      -  ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ต าบลปงยางคก 

      -  สถานที่ในการจัดกจิกรรม / โครงการ 
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6.2 กจิกรรม  

กจิกรรมที่ 1  ฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

 -  เรียนรูอ้งคป์ระกอบของดิน ความส าคัญของธาตอุาหารในดินต่อการปลูกผัก 

 -  เรียนรูว้งจรชีวติของผักสวนครัวแต่ละชนิด เช่น ผักบุง้ ผักกาด ผักชี ผักตั้งโอ๋ เป็น

ต้น 

 -  เรียนรูก้ารเตรยีมแปลง และการเตรยีมดิน เพือ่การปลูกผักสวนครัว 

 -  เรียนรูก้ารคัดเลือกพันธุ ์และการเตรยีมเมลด็พันธุ์ 

 -  เรียนรูก้ารปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง และการหว่านเมลด็ 

 -  เรียนรูก้ารบ ารุงและรักษาผักสวนครัว อาท ิการใส่ปุย๋ การให้น้ า การควบคุมและ

ปรับสภาพแวดล้อม 

กจิกรรมที่ 2  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 

 -  การเตรยีมแปลง และการเตรยีมดนิ เพือ่การปลูกผักสวนครัว 

 -  การคัดเลือกพันธุ์ และการเตรยีมเมล็ดพันธุ์ 

 -  การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง การหว่านและถอนแยก 

 -  การบ ารุงและรักษาผักสวนครัว อาทิ การใส่ปุย๋ การให้น้ า 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนนิกำร  

30,000.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

หน่วยงานหลัก 

- ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส านักงานปลัด  เทศบาลต าบลปงยางคก  

 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    

- สภาเด็กและเยาวชนต าบลปงยางคก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้เก่ียวกับการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพษิ 

 10.2  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรยีนรูอ้าชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคตได้    

 10.3  เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี มีผลผลิตที่ปลอดภัย  

 10.4  มีการลดรายจา่ยเพิม่รายได ้สรา้งเสริมอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 10.5  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์  น าความรู้ ทักษะที่ได้รับจาก

การฝึกอบรมมาถา่ยทอดความรู้ต่อไปได้ 

 10.6  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การท างานร่วมกันอย่าง

สรา้งสรรค์ 
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1. ชื่อโครงกำร  เสริมสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรมให้กับเด็กและเยำวชนต ำบลปงยำงคก  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุก

วิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็น

คนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ดังนั้นจึงต้องปลูก

ฝันเด็กและเยาวชนจึงเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญในอนาคตที่จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมติดตัวไปเป็นผู้ใหญ่ใน

อนาคต  เทศบาลต าบลปงยางคกจึงเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้

ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจิตส านึกที่ดีในการ

ด าเนนิชีวติต่อไปในวันข้างหน้าได้อย่างดงีาม  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมคีุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวติต่อไปวันข้างหน้า 

3.2 เพื่อการพัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ

เสริมสรา้งสังคมแหง่คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชนแ์ก่ครอบครัว 

ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจติส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ

สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

เด็กและเยาวชนในต าบลปงยางคก  จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วธิีด ำเนินกำร  

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

5,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝา่ยการศกึษา ฯ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก   
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม ในการด าเนินชีวติต่อไปในวันข้างหน้า  

10.2 เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาจติใจ พัฒนาตนให้มจีติสาธารณะเกิดความสานึกร่วม

ในการสร้างสังคมแหง่คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการ

ให้และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใชอ้ยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่

การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ

ทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รับความรว่มมอืจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ

โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน

ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 

การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม

แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด

ยุทธศาสตรก์ารดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น

กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย

ก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหา

การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีข้อครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างาน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์

สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง

เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือ

ความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจตอ้งถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 

แมว้่าโอกาสหรอืช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับ

ที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ

บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

ประเทศตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารตอ่สาธารณะชน อย่างนอ้ย 1 

ครั้ง  

4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจรติของผูบ้ริหาร  

6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

6.3 จัดตัง้คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณดำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างนอ้ย 1 ครั้ง  

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 4 ป ีจานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  

-การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของบุคลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้  

 -ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการ

หนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด

แรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ

พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใชดุ้ลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 50) พ.ศ. 

2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ

โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

พนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

ต าบลปงยางคก โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 

และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลปงยางคก โดย

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผดิชอบงานการ

เจา้หน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 

เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบ้ังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการ  
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 

รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนักงานเทศบาล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานเทศบาล เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑต์ามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 50) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 มีการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงนิตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ

ด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น

เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ

บริหารงานของเทศบาลต าบลปงยางคก  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

บุคลากรฝา่ยบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝา่ยบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เนื่องจากเทศบาลต าบลปงยางคก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 

ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่

ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดแีละให้ค านึงถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 

มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ

ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ – จัดจา้งของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล  

3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ

บาล  

3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2553 ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ การ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก และหมูบ่้านในต าบลปงยางคก  

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  

-ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

-ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง  

- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้ – จัดจา้ง  

-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง  

10.2 ผลลัพธ์  

-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซือ้จัดจา้งทั้งหมด  

-การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

 -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจา้งได้ 
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1. ชื่อโครงกำร “ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติ

หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่

ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 33.10 ตาราง

กิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 

ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่

ก าหนดใหก้ารปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล 

เพื่อเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ  

3.2 เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านึกความตระหนักใหแ้ก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  

3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

จัดจา้งสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาของรัฐที่มกีารสอนในระดับปริญญาตรขีึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

พืน้ที่ในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พืน้ที่จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  

6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  

6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผูท้ าการประเมนิ  

6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  

6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ  โครงการส ารวจความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการเทศบาลต าบลปงยางคก งบประมาณ 20,000 บาท/ป ี 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝา่ยอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลผลิต  

-ประชาชนผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

      -การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรแม่ดีเด่น 

2. หลักกำรและเหตุผล  

 เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเทศบาลได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

เป็นประจาทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

ที่ทรงมตี่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ

เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม

และประเทศชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาหนดให้

เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมี

แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนิน

กิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมี

คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น 

เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพื้นที่เทศบาล เพื่อมอบประกาศ

เกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อัน

สาคัญยิ่งของแม ่ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผูม้ีความซื่อสัตย์ สุจรติ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม  

3.2 เพื่อให้ แม ่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น และเม่ตัวอย่าง จ านวน 1 ครั้ง/ปี หมูบ่้านละ 13 คน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกแม่ ดีเด่น ที่มคีุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกใหเ้ป็นแม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ ประชาชนทราบ  

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 13 หมูบ่้าน 

เพื่อให้แตล่ะชุมชนดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น

มายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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6.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหนา้ที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูท้ี่ถูกเสนอชื่อ

จากชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้

ผูบ้ริหารทราบและเห็นชอบ  

6.5 ด าเนนิการจัดพิธีการมอบใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

งบประมาณ 2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  - มีแม่ดเีด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรตไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย 

  - แมด่ีเด่นที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  

  - มีแม่ดเีด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่ผู้น ำชุมชน  

2. หลักกำรและเหตุผล  

เทศบาลต าบลปงยางคก มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติ

หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่

ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 33.10 ตาราง

กิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 

ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี

โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ  

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่

ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล 

เพื่อเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ใหก้ับประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

 

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น าชุมชน ผูม้ีความซื่อสัตย์ สุจรติ ตั้งมั่นอยู่ในหลัก

คุณธรรมจริยธรรม  

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผูน้ าชุมชนดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง/ปี หมูบ่้านละ 13 คน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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 6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของผู้น าชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่  

6.2 จัดทาประกาศเกียรติคุณ  

6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผูน้ าชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

งบประมาณ 2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  - มีผูน้ าชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ป ีได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรตไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 

  - มีผู้น าชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

  - มีผู้น าชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงประจ ำ

ต ำบลปงยำงคก 

2. หลักกำรและเหตุผล  

เทศบาลต าบลปงยางคก มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติ

หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่

ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 33.10 ตาราง

กิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 

ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี

โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ  

   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่

ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ จึงได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล 

เพื่อเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ใหก้ับประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

 

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตัวอย่างและเป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่เกษตรกรรายอื่น 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้

เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นแก่ผู้น าชุมชนดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง/

ปี ประจ าต าบลปงยางคก 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

 6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการดาเนินงาน  

6.2 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในต าบลปง

ยางคก 

6.3 มอบใบประกาศนยีบัตร และแตง่ตัง้ให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลต าบลปง

ยางคก 

6.4 ประชาสัมพันธ์  

6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

งบประมาณ 2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรใหค้วามสนใจรว่มกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

  10.2 ตัวชี้วัดที่ 2 มีวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          

ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรูเ้กษตรผสมผสาน 

  10.3 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง

พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

  10.4 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์

เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ด าเนนิงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรยีนรู้มชีีวติของต าบลปงยางคกได้ 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย

ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่

ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตาม

โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ

ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลปงยางคกจึงได้จัดท า

โครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลให้สั้นลง  

4.2 ประชาชนในพื้นที่ต าบลปงยางคก  

4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  

4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปงยางคก 

4.5 ผูบ้ังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต ิและการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนัน้โดยตรง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า

เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรอื

การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา  

 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนให้

ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหป้ระชาชน

ทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ

ผูบ้ริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รบัผิดชอบโครงกำร  

ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของเจ้าหนา้ที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมคีวามคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงาน  

10.3 การปฏิบัติราชการมคีวามสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้

ก าหนดดัชนีในการประเมนิที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศ

ไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิด

จากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรอืเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะ

งานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็

ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ

สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจรติและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ”        ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  

3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มคีวามโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 
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6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ  

6.3 ประชาสัมพันธ์พรอ้มแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส่วนราชการทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยเทศบาลต าบลปงยางคก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 

ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแส

ด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข

ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่อง

ร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลปงยางคก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล

ปงยางคก ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

เจ้าหนา้ที่รับผดิชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ  

3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง

ถูกต้อง  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

 เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ก าหนดผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียน  

6.2 จัดทาคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลต าบลปงยางคก  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

ต าบลปงยางคก ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน

บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง

กับความตอ้งการ  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

เทศบาลต าบลปงยางคก ตามคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลต าบลปงยางคก โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “จัดตั้งศูนยใ์ห้บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ

ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบล     

ปงยางคก จงึได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์

ให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปงยางคก  ให้บริการแก่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ

ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง

การเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลปงยางคก 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลปงยางคก จ านวน 1 แห่ง  

5. พื้นทีด่ ำเนินกำร   

ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

6.2 มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบเป็นปัจจุบัน  

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด   
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6.4 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีบริการอินเตอรเ์น็ตสาหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป  

6.6 มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 จ านวนผูข้อใช้บริการศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปงยางคก 
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลที่ส าคัญ  ๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด

องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่น  ๆ 

ดังนัน้ เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ต าบลปงยางคก” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ

เข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปงยางคก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่เข้าถึงงา่ย  

3.2 เพื่อให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย  

3.3 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ผ่านทางเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้เข้าถึงได้

โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึน้ไป  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ในเขตพืน้ที่และนอกเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดให้มขี้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพืน้ที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 

- แผนการด าเนินงาน  

- แผนอัตราก าลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลัง / ส านักปลัดเทศบาล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนผูเ้ข้ามาดูข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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1. ชื่อโครงกำรมำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบล

ปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ  ๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ

หน้าที ่แผนงาน โครงการและอื่น  ๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคกจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่

ข้อมูลที่ส าคัญ  ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 

Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น  ๆทั้งนี ้

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล

ต าบลปงยางคกได้ง่ายและสะดวกมากขึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

3.3 เพื่อให้มช่ีองทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ในเขตพืน้ที่และนอกเขตพืน้ที่เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดให้มแีละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าสานักงาน  

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง  

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม  “กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ

บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้าน

บริการเป็นไปอย่างตอ่เนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เทศบาลต าบลปงยางคก จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน /ร้อง

ทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นต่างๆ  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรอืน ามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปง

ยางคก 

3.3 เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  

4. เป้ำหมำย  

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

ร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง

ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ

หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา

ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

เขตพื้นที่เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  

6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม

ความจาเป็นและเร่งดว่น  

6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางรอ้งทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  

7.1 ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก  

7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-367520 ทางโทรสารหมายเลข 054 367011  

7.3 ทางเว็บไซต์  

7.4 ทางไปรษณีย์  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสถิติจ าวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิงานของเทศบาลต าบลปงยางคก 

10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  

  10.3 แจ้งผลการด าเนนิการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงกำรกิจกรรม “รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตาม

ขั้นตอนเรื่องการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจรติ  

3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

3.3 เพื่อให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนรว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  

ผูร้้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

พืน้ที่ต าบลปงยางคก  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจง้ผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

9. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหนา้ที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ 
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1. ชื่อโครงกำร “มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล

ปงยำงคก” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและ

โครงสรา้งขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น 

เพื่อให้เทศบาลต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท า

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบล  ปงยางคก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคกขึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลปงยางคกและแผนพัฒนาสี่ปี

ต าบลปงยางคกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ

พัฒนาต าบลปงยางคกก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจรติ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลปงยางคก  จ านวน 9 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เทศบาลต าบลปงยางคก  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก เพื่อ

เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคกและร่าง

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปงยางคกเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลปงยางคก

ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปงยางคกด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต 

และให้ความส าคัญในการตอ่ต้านการทุจริต  
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1. ชื่อโครงกำร  “ทบทวนประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำนและระดับประชำคมต ำบล”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น

กฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน  ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาล

ต าบลปงยางคก จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับประชาคมต าบลขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีสว่นร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้ับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 อีกทางหนึ่งด้วย  

4. เป้ำหมำย  

ผูน้ าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้นาชุมชนแพทย์

ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 180 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พืน้ที่ในต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ติดตอ่ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  

6.2 แตง่ตัง้คณะท างาน  

6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมประชาคม  

6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณ  

6.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมำณ  

งบประมาณ 20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานนโยบายและแผนฯ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการ

บริหารราชการสว่นท้องถิ่น 
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. ชื่อโครงกำร  “มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เพื่อติดตำม

และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปงยำงคก”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น

กฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  เทศบาล

ต าบลปงยางคก จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับประชาคมต าบลขึ้น  

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีสว่นร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้ับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 อีกทางหนึ่งด้วย  

4. เป้ำหมำย  

  องค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้นาชุมชน

แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 180 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พืน้ที่ในต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ติดตอ่ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  

6.2 แตง่ตัง้คณะท างาน  

6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมประชาคม  

6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณ  

6.5 ด าเนนิโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมำณ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานนโยบายและแผนฯ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก  

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  

   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง 

           ส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงกำร “กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ 

รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

เทศบาลต าบลปงยางคก จงึได้มกีารจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิก าหนด เป็นประจ าทุกปี  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลปงยางคก 

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคกท

ราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  

3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ตามก าหนด 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหนว่ยงานของเทศบาลต าบลปงยางคก  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส่วนราชการทุกหนว่ยงานของเทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร  

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย  

3. ผูบ้ริหารมหีนังสือแจง้ให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อม

จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน  
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณดาเนนิการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัด  กองคลัง  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงตอ่การปฏิบัติงาน  

  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงนิให้ประชำชนได้รับทรำบ  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมตคิณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงนิการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได้  

3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปงยางคก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท างบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย

เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลังเทศบาลต าบลปงยางคก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงนิการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

 10.3 มีการเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ับบริการ 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมกำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพสมำชกิสภำท้องถ่ิน  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับ

การให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลปงยางคก ได้ด าเนินการ เพื่อให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อ

พัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล  ดังนั้น เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามา

พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมคีวามเจรญิก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อสร้างการเรยีนรู้และประสบการณก์ารท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ

ในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่ 

3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย  

3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคกทุกคน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ทั้งในเทศบาลต าบลปงยางคก และหนว่ยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลปงยางคก 

และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม

ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรอืเข้าร่วม  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผา่นนายกเทศมนตร ี
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 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ

รายงานเสนอนายกเทศมนตรีทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

งบประมาณ 30,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

  งานการเจา้หนา้ที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรูค้วามเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณก์ารท างานใหม่ๆ  

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
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1. ชื่อโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

ของฝ่ำยบรหิำร  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง

อ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณ

เป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

นอกจากจะทาให้เทศบาลต าบลปงยางคึกมีบรรยากาศการทางานแบบมีสว่นร่วมและมีประสิทธิภาพ ยัง

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสลดการทุจริต   

เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ

เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปง

ยางคก เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ

ทุจรติได้  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  

3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้ำหมำย  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคกทุกคน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน  

6.1 จัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  

6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
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7. ระยะเวลำด ำเนินงำน  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร  

 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่าง

มาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วน

ร่วมเป็นเครือขา่ยในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น

ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีสว่นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการป้องกันการทุจริต 

3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณใ์นการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลปงยางคก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์เทศบาลต าบลปงยางคก  และทางโทรศัพท์/โทรสาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

  10.2 น าเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียนไปด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข 
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1. ชื่อโครงกำร   กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน

หนว่ยงานไม่วา่จะเป็นในภาครัฐ หรอืเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย

ควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการ

ของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ

ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 

ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ

ควบคุมด้านการเงนิและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

ไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่

สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนนิงานในภาพรวมของหนว่ยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควร

เป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ

หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ

ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน

หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ

มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล

หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด

การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้

ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

  เทศบาลต าบลปงยางคก  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด

ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึง

ได้ก าหนดกิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปงยางคกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ

ผลเสียหายด้านการเงินหรอืด้านอื่นๆ ที่อาจมขีึน้ 

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ

แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย 

  เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปงยางคกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อกีทั้งยังเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2  ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปงยางคกอ

ย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป

ข้อมูล 

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีฯ และ

ผูบ้ริหารทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าปงยางคก 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 .1  การด าเนนิงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 .2  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 .3  มขี้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 

 .4  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่วางไว้ 

 .5  เป็นเครื่องมอืช่วยผูบ้ริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดยีิ่ง 
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10. ตัวชี้วดั/ผลลัพธ์ 

10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่ เสร็จตาม

ก าหนดเวลา 

10.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

10.4  มีการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงกำร   มำตรกำรมอบอ ำนำจ  อนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ

รำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 

เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่

ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าที่

ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน ผูม้ารับบริการตดิต่อกับหนว่ยงานตา่งๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย

ความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจาย

อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก 

กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  

ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 

หนา้ที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความ

สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจ

หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตเตรส ก าหนดให้

นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการ

ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ

นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล 

และลูกจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี

มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดล าปาง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
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ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก       จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ  การมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ให้กับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย

ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อคับและ

หนังสือ สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายกเทศมนตรีฯ ทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  

10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นชอ่งทางแหง่การทุจริต 
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1. ชื่อโครงกำร  กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่

เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 

2. หลักกำรและเหตุผล 

เทศบาลต าบลปงยางคกให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก เนื่องจากเห็น

ความส าคัญของการตรวจสอบที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบล

ปงยางคกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ

ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลปงยางคก  ยังได้จัดท ารายงาน

ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  และการให้ความรว่มมอืกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน

การตรวจสอบบัญชแีละงบการเงินประจ าปี  ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่

ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณี ได้รับข้อ

ทักท้วงใหห้ัวหนา้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทุกท้วงโดยเร็ว นับจากวันที่ได้รับ

แจ้งข้อทักท้วง ในกรณีที่มกีารตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทาง

วินัย และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังให้ความ

ร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก เพื่อความโปร่งใส และป้องกัน

การทุจริต  

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจรติ 

3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง/ฝา่ย จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการตอ่ผูบ้ริหาร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ทุกส านัก/กอง/ฝา่ย เทศบาลต าบลปงยางคก 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

- ทุกส านัก/กอง/ฝา่ย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ

การตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปงยางคก  

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ  ข้อก าหนด ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ทุกส านัก/กอง/ฝา่ย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เทศบาลต าบลปงยางคกมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 

 10.2 เทศบาลต าบลปงยางคกมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
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1. ชื่อโครงกำร  มำตรกำรก ำหนดขั้นตอน/ กระบวนกำรเรื่องร้องเรียน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เทศบาลต าบลปงยางคก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายใหม้กีารบริการประชาชนในด้าน ตา่งๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ

บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวก และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการในการร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบ  เทศบาล

ต าบลปงยางคก จงึมกีารก าหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องรอ้งเรียนผา่นช่องทางต่าง ๆ  

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียน หรอืรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรอ้งเรียน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

มีช่องทางและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการในการรอ้งเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นตดิตั้งไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก 

- ผา่นเว็ปไซต์ www.pongyangkhok.go.th หรอืโทร 054-367520 054-367011 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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1. ชื่อโครงกำร  ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง (กำรเลือกตั้งท้องถ่ิน) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เทศบาล (15) การส่งเสริม

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ เทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (การเลือกตั้งท้องถิ่น)  ด้วยการรณรงค์เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และอาสาเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน   เพื่อให้ประชาชน

ในท้องถิ่นของตนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการเมืองและการเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึง  และให้การ

เลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกประชาขนในชุมชนเป้าหมายให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และท าหน้าที่ในการ

เป็นพลเมืองดี โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง การรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยและ

การเลือกตั้งให้มคีวามสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม  

3.2  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตพืน้ที่ต าบลปงยางคก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

เขตพื้นที่ต าบลปงยางคก  ทั้ง 13 หมูบ่้าน  

6. วิธีด ำเนินกำร 

ด าเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งออกไปใช้สทิธิ์เลือกตั้ง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

งบประมาณ 80,000.-  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลปงยางคก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน 

 


