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เทศบาลต าบลพิปูน   
อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ค าน า  
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมี
วินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลพิปูน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลพิปูน พ.ศ.2560 – 2564 ขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลพิปูนให้บรรลุเปูาหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง 
69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย   
ซึ่งแผนดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้มีมติในคราวประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและแสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน เทศบาลต าบลพิปูน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 - 
2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายการปูองกัน
การทุจริตของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลพิปูน ให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมรวมถึงมาตรการต่างๆ ปราศจากซึ่งการทุจริต 
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพิปูน ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของเทศบาลต าบลพิปูน 
อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

เทศบาลต าบลพิปูน 
กันยายน  2564 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
************* 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ 
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่อาจเกี่ยวของกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง 
ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของ
การทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสูก่ารทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่ 
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริต ในปัจจบุัน มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึน้โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น 
จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับ
สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดี ของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่
ตัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกวาทีจ่ะยดึ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีคา่นิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเป็นวิถีชีวิต
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มี
ความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 2. หลักการและเหตุผล 

         ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่ จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 
35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

         แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต 
ไม่วาจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว้ 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
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แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้วาเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท าไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2564 และได้ขยายกรอบระยะเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในดา้นความโปุรงใสทัดเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยทั้ง ชาติ ต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ การประเมิน ดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมี ระดับธรรมาภิบาลที่ สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยูใ่นปจัจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

       ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไดต้ระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนด          
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

    1) เพื่อยกระดับ เจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) เพ่ือกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการฝุาย
บริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
        3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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(Good Governance) 
        4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
    1) ขา้ราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ทองถิน่มีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
    2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
   3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ   
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี   
ความเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 
    5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
       1) ขา้ราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต      
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
       2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
       3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึก
รักทอ้งถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
       4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
       5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกัน       
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวัง  
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

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

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน 

เทศบาลต าบลพิปูน ตั้งอยู่เลขที่ 423 หมู่ที่ 1 ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 2.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่ โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ เทศบาลต าบลเขาพระ 
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต าบลเขาพระ 
ทิศใต ้  ติดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 50 – 100 

เมตร มีคลองระแนะไหลผ่านชุมชน 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป   เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุม ตะวันออก/เหนือ และมรสุมตะวันตก/

ใต้ มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน  

 ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๗๐๐ -๑,๘๐๐ ม.ม. ต่อปี ในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก/ใต้ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันออก/เหนือพัดมาจากอ่าวไทย 

 1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่ เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น การท านา ท าสวนผลไม้    

สวนยางพารา สวนปาล์ม เป็นต้น 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองระแนะ คลองนัด 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตปุาไม้ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลพิปูน ประกอบด้วยชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ได้แก่ 
1. ชุมชนท้ายส าเภา   จ านวน  355 ครัวเรือน 
2. ชุมชนโพธิ์ทอง    จ านวน  301 ครัวเรือน 
3. ชุมชนตลาดอาทิตย์   จ านวน  164 ครวัเรือน 
4. ชุมชนตลาดเสาร์   จ านวน  138 ครัวเรือน 
5. ชุมชนบ้านในไร่   จ านวน  159 ครัวเรือน 



 

 

6 

 
2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน) จ านวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 12 คน 

 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 2,810 คน แยกเป็น ชาย 1,357 คน หญิง 1,453 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 

1,165.98 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 
 

 

ที่  
 

ชุมชน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร  

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1. ท้ายส าเภา 355 337 356 693 
2. โพธิ์ทอง 301 303 356 659 
3. ตลาดอาทิตย์ 164 211 220 431 
4. ตลาดเสาร์ 138 218 215 433 
5. บ้านในไร่ 159 248 259 507 
 รวม 1,117 1,317 1,406 2,723 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

แยกตามช่วงอายุ หญิง (คน) ชาย (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 268 279 547 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 835 809 1,644 อายุ 18 – 60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 303 229 532 อายุมากว่า 60 ปี 

รวม   2,723 ทั้งสิน 2,810 คน 
 

 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนวัดมังคลาราม  จ านวนนักเรียน 232 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิปูน 
- สถานศึกษาเอกชน  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่  
1. โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 

  

4.2 สาธารณสุข 
- ไม่มีสถานพยาบาลของรัฐในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
- คลินิกแพทย์ จ านวน 2 แห่ง 
- ร้านขายยาโดยเภสัชกร จ านวน 1 แห่ง 
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4.3 อาชญากรรม 
- 

 

4.4 ยาเสพติด 
- มีปัญหายาเสพติดเกิดข้ึนกับเยาวชนในพื้นท่ี 

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
- 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง 
 

 
ชุมชน 

จ านวน 
สายทาง 
(สาย) 

 

ถนนลาดยาง 
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ถนน
ล าลอง 
(สาย) 

ท้ายส าเภา 14 1 13 - - 
โพธิ์ทอง 9 - 9 - - 
ตลาดอาทิตย์ 10 - 10 - - 
ตลาดเสาร์ 7 - 7 - - 
บ้านในไร่ 12 1 11 - - 

รวม 52 2 50 1 - 
ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 2 - - - 
ถนนในการรับผิดชอบ 

ของหน่วยงานอ่ืน 
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- 
 

- 
 

- 

 

5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟูาครบทุกชุมชน จ านวน  1,078 ครัวเรือน 

 

5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง  และระบบประปาภูเขา 2 แห่ง 

 

5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกชุมชน/หมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์พิปูน ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 ต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าสวนยางพารา   
สวนปาล์ม สวนผลไม้ ที่เหลือประกอบอาชีพรับราชการ ค้าขาย และรับจ้าง 
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6.2 การปศุสัตว ์
เทศบาลต าบลพิปูน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคพ้ืนเมือง ในทุกชุมชน 

   

6.3 การบริการ 
1. หน่วยธรุกิจในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

- ปั้มน้ ามัน  -  แห่ง 
- ถังบนดินแบบหลอด 3 แห่ง 
- ก๊าซหุงต้ม  7 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
- ร้านขายของช า 25 แห่ง 
- ร้านมินิมาร์ท 3 แห่ง 

2. มีร้านบริการท าผม เสริมสวย  12  ร้าน 
3. ร้านซ่อมรถ  7 ร้าน 

 

6.4 การท่องเที่ยว 
- 

6.5 อุตสาหกรรม 
- 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- 

6.8 แรงงาน 
- 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

 

ชุมชน 
ประชากร  

ครัวเรือน 
 

พ้ืนที่(ไร่) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

ท้ายส าเภา 337 356 355 297 
โพธิ์ทอง 303 356 301 303 
ตลาดอาทิตย์ 211 220 134 531 
ตลาดเสาร์ 218 215 138 265 
บ้านในไร่ 248 259 159 531 

รวม 1,317 1,406 1,117 1,506 
 

7.2 ข้อมูลการเกษตร 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา สวนปาล์ม  

สวนผลไม้ บางรายประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกจ าพวก เป็ด ไก่  บางรายเลี้ยงโคพ้ืนเมือง ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรส่วน
ใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล 
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ประชาชนที่ประกอบอาชีเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลพิปูน จะใช้แหล่งน้ าหลักในการท าเกษตรกรรม 

ได้แก่ คลองระแนะ คลองหนัด และคลองเหมืองจีน 
 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าดื่ม น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลพิปูนมีบ่อน้ าตื้นส าหรับใช้เป็นน้ าใช้ในครัวเรือน ส่วนน้ าดื่มจะซื้อจาก

ผู้ประกอบการณ์  ชุมชนบ้านในไร่มีประปาชุมชนส าหรับประชาชนใช้เป็นน้ าใช้ในครัวเรือน แต่ไม่ครบทุกบ้าน ในอนาคต
เทศบาลต าบลพิปูนได้รับงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 แห่ง ส าหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพิปูน 

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นบถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลทางศาสนสถาน ดังนี้ 
- วัดจ านวน 1 วัด คือ วัดมังคลาราม 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
- ช่วงเดือนเมษายน งานวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ ประเพณีชักพระบก 
- ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
- ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 
- ช่วงเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 

 8.3 ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ยาสมุนไพรหมอกลับ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าคลอง 3  สาย คือ คลองระแนะ คลองหนัด และคลองเหมืองจีน เป็นต้น 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
ระบบประปาหมู่บ้าน  4 แห่ง 

 9.2 ป่าไม้ 
- พ้ืนที่เทศบาลต าบลพิปูนไม่ได้อยู่ในเขตปุาไม้ 

 9.3 ภูเขา 
- พ้ืนที่เทศบาลต าบลพิปูนไม่มีภูเขา 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
- 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

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

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
สภาท้องถิน่
และฝาุย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1. มาตรการ“ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล
ต าบลพิปูน" 
2. มาตรการ“จดัท าคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. กิจกรรมให้ความรู ้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลพิปูน 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
  
 
   
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1. โครงการปลูกต้นไม ้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนในเขตพื้นท่ี
ของเทศบาลต าบลพิปูน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝุาย
อ านวยการ 
ส านักปลดัฯ 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 

1. โครงการปลูกฝัง
ค่านิยมการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(กิจกรรม “ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานพัฒนา
ชุมชน 

 
มิติท่ี 1 

 
รวม 

 
2 มาตรการ  1 กิจกรรม  
2 โครงการ 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 
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มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลพิปูน 

- - - - - ฝุาย
อ านวยการ 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก 
เทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ 
3. กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ
5. กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
6. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
7. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
กองคลัง 

 
 

กองคลัง 
 
 

ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 

 
 
 
 

กองคลัง 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2. มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 
ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 
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มิต ิ
 

ภารกจิตาม
มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1. กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 
 
- 

ฝุาย
อ านวยการ 

 
 
 
 
 

ฝุาย
อ านวยการ 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 
2. กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาล
ต าบลพิปูน 
3. มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
4. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 

 
ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 

 
 

ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 

 
 

ฝุาย
อ านวยการ 

มิติท่ี 2 รวม 7 มาตรการ 9  กิจกรรม 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   
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มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชา 
ชน 

3.1 การจัดให้
มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลพิปูนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน 
2. กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 
3. มาตรการจดัให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลพิปูน 
4.โครงการสื่อประชา 
สัมพันธ์  

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

60,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

60,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

60,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

60,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

60,000 

ฝุาย
อ านวยการ 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

ฝุาย
อ านวยการ 

 
 
 

ฝุาย
อ านวยการ 

 
3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการรับ
และ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการจัดท า
ประชาคมชุมชน/
ประชาคมท้องถิ่น 
2. มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
3. มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

15,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

งาน
วิเคราะห์
นโยบายฯ 

ฝุาย
อ านวยการ 

 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
 

ฝุาย
อ านวยการ 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลพิปูน 
2. กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าป ี
 

- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 

15,000 

งาน
วิเคราะห์
นโยบายฯ 

 
งาน

วิเคราะห์
นโยบายฯ 
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มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

 3. กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ต าบลพิปูน 
4. มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลต าบลพิปูน 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

งาน
วิเคราะห์
นโยบายฯ 

 
ฝุาย

อ านวยการ 
 

มิติท่ี 3 รวม 
6 มาตรการ 4 กิจกรรม  

2 โครงการ 
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000  
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไก    
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 

1. กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
2. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลพิปูน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ทุกส านัก/
กอง/ฝุาย 

 
งาน

วิเคราะห์
นโยบายฯ 

 
  
 
 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ 
 
 

1. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
2. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กองคลัง 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 

1. กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
งานกิจการ

สภา 

4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
Community 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

1. กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝุาย
อ านวยการ 

มิติท่ี 4 รวม 
 

2 มาตรการ 5 กิจกรรม 
 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพิปูน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพิปูน” 

2. หลักการและเหตุผล 
     ตามที่ เทศบาลต าบลพิปูนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพิปูน พ.ศ. 2552 โดยก าหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,   มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส 
และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององคก์ร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ไดก้ าหนด แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาล
ต าบลพิปูน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

     ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเปน็ที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล  พิปูนได้
จัดท  ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพิปูน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
    3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลพิปูนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
    3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ



 

 

 
    3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพิปูนเพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร ขา้ราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
    2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพิปูน เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
    งานการเจา้หน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลพิปูน 
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กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลพิปูน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลพิปูน 

2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนา้ที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
    “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชนส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้สวนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้ง นี้หมายรวมถึง ความขัดแย้ง   กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองคก์ร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
    ดังนั้น เทศบาลต าบลพิปูน จงึได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเขา้ใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
เทศบาลต าบลพิปูน เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลพิปูน 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไมใ่หเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลต าบลพิปูน พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 
     3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
พิปูน 
     3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพิปูนมีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นมุง่สู่การเปน็ขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
    พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 
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6. วิธีการด าเนินการ 
    จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
    งานการเจา้หน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ตัวชี้วัด 
     พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
     ผลลัพธ์ 
     พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซอ้น และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มาตรการ “การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าคู่มือการปอูงกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
    รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 
    ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องคค์วามรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปุรงใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง    
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน          
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
    เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือ
น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปุรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่
จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบล    
พิปูน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาด 
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลพิปูนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์
ความรู้ในการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกต้อง 
    3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นของเทศบาลต าบลพิปูน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 
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6. วิธีด าเนินการ 
    1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
    2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปอูงกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
    3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
    4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
    5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
    งานการเจา้หน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลพิปูน  
 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพิปูน   

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
    เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่ เคยมีหิมะตก 
เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและ
แก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากตนไม่เป็นแหล่ง
ดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ สร้างความสมดุลการใชพ้ืนที่ให้
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน เทศบาลต าบลพิปูน จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลพิปูน” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) 
และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น เทศบาลต าบลพิปูน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลพิปูนเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
     3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เทศบาลต าบลพิปูน 
     3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
     3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่
ประชาชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 250 ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินงาน 
    6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
    6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูก
ต้นไม้ 



 

 

7 

    6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
    6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
    6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 ท าให้ผู้เขา้รวมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปูาไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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โครงการปลูกฝังค่านิยมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกฝังค่านิยมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
        (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
    เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหา  เช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น จึงควรท าให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ ผู้ อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน         
มีจิตส านึกรักษส์ิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยม ความเปน็ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

   เทศบาลต าบลพิปูน พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนต าบลพิปูน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุล ทา่มกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 50 เทศบาลต าบล มีหน้าที่
ต้องท าในเขตเทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สูงอายุ และ
ผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสวนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
    3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก    
อยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
    เด็กและเยาวชนต าบลพิปูน จ านวน 100 คน 



 

 

9 

    เชิงคุณภาพ 
    เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคา่ของทรัพยากรตา่ง ๆ  รู้จักเอ้ือเฟ้ีอเผื่อแผ่ แบง่ปัน และรูจ้ักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
    5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
    5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
    5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

7. งบประมาณด าเนินการ 
    50,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
    งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
     10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม  สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนได ้
     10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ีอเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
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กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
     คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม   
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ จะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
     ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดย   
มิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับ  
ที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก   
ธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือแสดงเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท า
แผนปูองกันการทุจริตในเทศบาล 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
    4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
    4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกียวข้อง 
    6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
    6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
    6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
    6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
    6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปอูงกันการทุจริต 
    6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
           - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
           - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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           - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

     10.2 ผลลัพธ์ 
           - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
           - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการการสร้างความโปุรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
    พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพิปูน เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน        
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 
25 เดือนพฤศจิกายน 2545   ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
    3.2 เพ่ือให้การปฏิบติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
    3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
    3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัตราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง 
เขา้ท างาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
       6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลพ.ศ. 2545 
       6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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       6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
           - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
           - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
     10.2 ผลลัพธ์ 
           - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
           - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ ากว่าระดับ 3 
           - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได ้
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มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
       เทศบาลต าบลพิปูน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กองและฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอยา่งยิ่งตอ่การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม    
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37       
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือ ให้เกิด ประโยชน์สุข ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกเทศมนตรีที่ได้รับ แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาล ให้ เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่         
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาล  

      ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
    3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
    3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 



 

 

16 

    3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้ าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล              
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
    6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
    6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
    6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
           มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
     10.2 ผลลัพธ์ 
           - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
           - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหก้ารบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    พนักงานเทศบาลต าบลพิปูน  ลูกจ้างประจ า 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
        6.1 แตงต่ั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลพิปูนโดยแตง
ตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงาน   
การเจา้หน้าที่เปน็เลขานุการ 
        6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
        6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือกลั่นกรอง   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวมและเสนอ
ผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล 
        6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
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เทศบาลและลูกจ้างประจ า เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558     
ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ชว่งระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานการเจา้หน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้าน  เมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององคก์รมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที ่   
ผ่านมา เทศบาลต าบลพิปูนจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

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

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลพิปูนให้สั้นลง 
    4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลพิปูน 
    4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
    4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพิปูน 
    4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน   

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 แตงต่ั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
    6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
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    6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจใหร้องนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่ าวมาปรับปรุง       
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
     10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
     10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
     10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลพิปูนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อ
คณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
    การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอยา่งดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

    ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ี

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลพิปูน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เปูาหมาย 
    คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพิปูน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
    6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
    6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 
ทีไ่ดร้ับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่ องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย       
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน 
กิจกรรมของเทศบาลต าบลพิปูน 

  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขา้รวม   

          ในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพิปูน 
2. หลักการและเหตุผล 
    การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือวาเป็นหลักส าคัญ
ของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต     
ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลพิปูน ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลพิปูนอย่างสม่ าเสมอ  เทศบาลต าบลพิปูนจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริตแก่บุคคลากรของหน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพิปูน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ       
ท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลพิปูนมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพิปูน 
    3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
ต าบลพิปูนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
    3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลพิปูนมีค่านิยม   
ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 
    - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลพิปูน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน่ 
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอยา่ง 
    6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
และได้คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลพิปูน 
     10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลพิปูนมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
    ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  เทศบาลต าบลพิปูน จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มี            
จิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้
ประชาชนมีความมุง่มั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   
ที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
    3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
    3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เปูาหมาย 
    เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลพิปูน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    ห้องประชุมเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
    6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
    6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
         - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
         - ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การรักษาด้วยสมุนไพร (ประชาชน) 
    6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
    6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     ผู้ท าคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
    จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมิน
ที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ง ที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญ        
ที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

    ดังนั้น  เทศบาลต าบลพิปูน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
    3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
    3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
    6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
    6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน” 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน” 

2. หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่ าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด เทศบาลต าบลพิปูนจึงไดจ้ัดให้มีการจัดท าขอ้ตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลง
การปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลพิปูนกับปลัดเทศบาลต าบลพิปูน และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการ
กอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลพิปูน 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
    3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบั ติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
    เทศบาลต าบลพิปูน ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดังกล่าว
บรรลุเปูาหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดพร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
แตล่ะมิติ ดังนี้ 
    1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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    2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
    3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
    4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
    1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
    1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
           - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
           - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
    1.3 รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือตัวชี้วัด
ที่ก าหนด 
    1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน 
    1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตน้ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
    ผลการประเมิน 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยมระดับ คะแนนที่ได้รับ 5 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก   คะแนนที่ได้รับ 4  
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี   คะแนนที่ได้รับ 3  
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช้   คะแนนที่ได้รับ 2 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง   คะแนนที่ได้รับ 1 
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มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
     กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอยา่งเครง่ครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
กลไกองคก์รอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการ
ใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อยา่งโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคกรที่มีหนาที่ส าคัญ 

     ดังนั้น เทศบาลต าบลพิปูน จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผูก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
    - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
    - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 
    - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

    ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลพิปูน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     เทศบาลต าบลพิปูนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูนจาก
หนว่ยงานภาครัฐและองคก์รอิสระ 
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มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยเทศบาลต าบลพิปูนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้  แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบ
การรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลพิปูน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพิปูนขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
    3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวของอย่างถูกตอ้ง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
    6.2 จัดท าคูมือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพิปูน 
    6.3 จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
    6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพิปูนให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สียคูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพิปูน 
ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลพิปูนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกตอ้ง 
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มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลพิปูนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลพิปูนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
    ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
มีข้อมูลขา่วสารของราชการอยางน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของ
รัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชน
มีโอกาสอยา่งกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลพิปูนจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพิปูน ให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการรวมเทศบาลต าบลพิปูนโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ         
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง     
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้องและไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
    3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพิปูน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลพิปูน จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลพิปูน  

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูล 
    6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
    6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ    
ที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
    6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
    6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพิปูน 
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กิจกรรม “การเผยแพ่รข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรข้่อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และ  
                   การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
    การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส 
ตองให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทาง
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพิปูน และปดิประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลพิปูน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มาตรการ “จัดใหมี้ชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพิปูน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพิปูน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
    ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 
    ดังนั้น เทศบาลต าบลพิปูนจึงไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ  
ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูล
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลพิปูนไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
    3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
    3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลพิปูน 
6. วิธีด าเนินการ 
    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
    - บอรด์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลพิปูน 
    - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
   - ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นไดเ้อง 
    - จัดสงเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
    - ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
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โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
    ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง 
ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล          
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ใน   
แตล่ะข้ันตอนที่ตา่งกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก ่
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
    2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
    4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
    5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกนัอยา่งแพร่หลาย 
    6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปูาหมาย 
    4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
    4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
    4.3 จัดท าแผนพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการใหบ้ริการประชาชน 
    4.4 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
    4.5 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
    4.6 ปาูยประชาสัมพันธ์ 
    4.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.8 เสียงตามสาย 
   4.9 อ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 
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6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
    6.2 ด าเนินการประชุม 
    6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการรวมน าเสนอรางรูปแบบ 
    6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
    6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    60,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิปูน ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูนเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
     - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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โครงการจัดท าประชาคมชุมชน/ประชาคมท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าประชาคมชุมชน/ประชาคมท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชน 
สู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาล
ต าบลพิปูนได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุ   
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลพิปูน ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบล พิปูนจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้น าชุมชน 
    3.3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
    3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชน 
    3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
    3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 
ส าหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
    6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
    6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
    6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
    6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
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    6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
    6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งใหเ้จ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน/ประชาคมท้องถิ่น และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 5 ชุมชน 
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน   

8. งบประมาณด าเนินการ 
    15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     1. มีขอ้มูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
     2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
     3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
     4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
     5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
     6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลพิปูนเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
    การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง      
เป็นช่องทางที่เปดิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเทา่เทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
    3.2 เพ่ือให้ประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
    - กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลพิปูน 
    - ผา่นเว็บไซต์เทศบาลต าบลพิปูน 
    - ผา่น facebook เทศบาลต าบลพิปูน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
  
 



 

 

44 

มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพิปูน เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่ งเน้นการบริการให้
ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์
อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เรง่ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกต้องรวดเร็ว 
    3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
    3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เปูาหมาย 
    รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลพิปูน 

5. วิธีด าเนินการ 
    5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
    5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
    5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขเ์ทศบาลต าบลพิปูน 
    5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 
    5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบภายใน 15 วัน นับแตวันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
รอ้งเรียน ได้แก่  1) ไปรษณีย ์ 2) โทรศัพท ์ 3) โทรสาร  4) เว็บไซต์  5) เฟสบุ๊ค 

7. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพิปูน 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้    
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิปูน 
    9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข ์
    9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อ านาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ
โดยเร็วไมเ่กิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
    3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้งโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
    3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เปูาหมายการด าเนินการ 
    ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีการด าเนินการ 
    ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

9. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
    10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนรองทุกข์ 
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มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
    ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลพิปูนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
เทศบาลต าบลพิปูน โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
พิปูนขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูนและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลพิปูนให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูนก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใสและสุจริต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูน จ านวน   3  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพิปูน 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     เทศบาลต าบลพิปูนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูน เพ่ือเป็นองค์กรในการ  
ยกรา่งหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูนและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลพิปูนเพ่ือใช้เป็น
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แผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูน ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพิปูนด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลพิปูนจึงได้จัดท าโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบล ประจ าป ี2561 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เปูาหมาย 
      ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุม่อาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
    5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
    5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
    5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
    5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลพิปูน 
    5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณ 

    15,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและเปน็การสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล ว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แกไ้ขส่งเสริมพัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

         ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เทศบาลต าบลพิปูนจึงได้จัดท าโครงการการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลพิปูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลพิปูน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน    
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
    3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลพิปูนและเปน็การเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลพิปูน 
    3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารทองถิ่นเทศบาลต าบลพิปูน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
    6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
    6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
    6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลพิปูน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย 
         (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
         (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
         (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
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         (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
         (5) หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
         (6) หัวหน้าฝุายอ านวยการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
              1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
       2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้เทศบาลต าบลพิปูนทราบ เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลพิปูน 
       3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลพิปูน
ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
       4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลพิปูนมอบหมาย 

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลพิปูนพร้อม

ตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการ

แก้ไขตอ่ไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของเทศบาลต าบลพิปูน 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
                    กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลพิปูน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
    2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
    3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลพิปูนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7          
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของ
ประชาชน 
     2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลต าบลพิปูน 

4. เปูาหมาย 
    ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทองถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
    6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลต าบลพิปูนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 



 

 

53 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลพิปูนหรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนท าให้เทศบาลต าบลพิปูนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่   
ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา        
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมดา้นการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุม
ถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงาน       
ในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม 
สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
    เทศบาลต าบลพิปูนพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลต าบลพิปูน ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
    3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 
    3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หนว่ยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 

4. เปูาหมาย 
    เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลพิปูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หนว่ยงาน อีกท้ัง ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
และการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
    5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดิน      
วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

    ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลพิปูน 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
    3. มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
    4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
    5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอยา่งดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
     10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
     10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
     10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
     10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลพิปูน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลพิปูน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้เทศบาลต าบลพิปูน ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน   
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่ างๆ ของหน่วย  
รับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่น ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า    
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ       
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มี
หรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย    
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หนว่ยรับตรวจ 
    3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
    3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลพิปูน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลพิปูน (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง     
ในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางปี 
    6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลพิปูนน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่ อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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    6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลพิปูนรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) พร้อมปญัหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลพิปูน 
    6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลพิปูนประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อไป 
    6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยง 
     10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
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กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้ องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ งการ ตลอดจน                
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หนว่ยงานภายในและภายนอกไม่พบขอ้บกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
    3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
    3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องคก์รใหมีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผูบริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนา
รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลังเทศบาลต าบลพิปูน 
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10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
    10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
    10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
                    การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลต าบลพิปูนจึงได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลพิปูนเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
    3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีการด าเนินการ 
    ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
    - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
เทศบาลต าบลพิปูนไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
    - การสรรหาการบรรจุ แต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืนและ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืนรวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
    - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพิปูน 
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลพิปูน 
    - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน
เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
    - การบรรจุแตงตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ. จังหวัด) กอ่น 
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    - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลพิปูนจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลพิปูน
รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) 

    การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
    - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ        
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  เทศบาลต าบลพิปูนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับ          
ที่เก่ียวขอ้ง อย่างเครง่ครัด 
    - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจง้ผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
    - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ. จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพิปูน 
    - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
    - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
    - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
    - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเอง
เห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได ้
    - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 
    - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลพิปูนจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลต าบลพิปูน รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) 

    การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่ เทศบาล
ต าบลพิปูนไดด้ าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 
    - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
    - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม 
    - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้ อมูล
การลา เป็นต้น 
    - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไมเ่ป็นธรรม 
    - นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมี
การติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     ตัวช้ีวัด 
    ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแตล่ะระดับ 
     ผลลัพธ์ 
     ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้ าย ของ
เทศบาลต าบลพิปูน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้ 
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กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการ
ให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบล    
พิปูนไดด้ าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาล
ต าบลพิปูนจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญกา้วหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
    3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาทองถิ่นได้มีความรู้ความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
    3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิปูน จ านวน 11 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ทัง้ในเทศบาลต าบลพิปูน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
    6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณ ี
    6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก    
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
    6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน 
    6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลพิปูนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ผลลัพธ ์
     10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
     10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
     10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
     จ านวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลต าบลพิปูน จ านวน 11 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และ
หลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่ วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพิปูน 
    เทศบาลต าบลพิปูน เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาทอ้งถิ่นมีความเขม้แข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
    3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
    3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เปูาหมาย 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิปูน จ านวน 11 คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินงาน 
    6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพิปูนเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
    - แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เพ่ือร่วมติดตาม
และตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน 
    - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
    - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 11 คน 
    - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน จ านวน 1 ศูนย รวม 2 คน 
    6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือท า
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ผลลัพธ์ 
     การพัฒนาเทศบาลต าบลพิปูนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมจะตอ้งตระหนักและร่วมกันแกไ้ขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิด
การเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต        
คอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
    3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในอ าเภอพิปูน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    อ าเภอพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
    6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชุมชน 
    6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
    6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
    6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
    6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
     10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 



 

 

68 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
    3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
    3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
    3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
    3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
    4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
    6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเปน็ร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
    6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
    6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
    6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง  เทศบาลต าบลพิปูน 



 

 

69 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
     10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
     10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
    3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
    3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลพิปูน 
6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 
    6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
     10.2 มีการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
     10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จดัจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เนื่องจากเทศบาลต าบลพิปูนมีฐานะเปน็นิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนด ให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ไดร้ับประกอบกัน 
    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ  จัดซื้อ – จัดจ้าง 
เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 
    3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
    3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
จ านวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
         - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
         - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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         - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
         - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
         - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
         - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
    6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
           เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
     10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 

           - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
           - สามารถลดปัญหาการรอ้งเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกดิความ 
    พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  โดยด าเนินการจัดตั้ง 
ศูนย์บริการรวมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูน เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
เทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างาน
แต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการรวมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสาร 
การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวย    
ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
    นอกจากนี้ เทศบาลต าบลพิปูน ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, 
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ       
ตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปญัหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ า การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
    3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ทุกส านัก/กอง/ฝาย เทศบาลต าบลพิปูน 
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6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ไดม้าตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือ
การบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    
(การแกไ้ขปญัหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แห
ลงก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

    ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลเทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
     10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จดัจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    เนื่องจากเทศบาลต าบลพิปูน มีฐานะเปน็นิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จา่ยเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา  
ภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถปุระสงค ์
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล 
    3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
    3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
จ านวน 3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่ทางเว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลพิปูน และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
         - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
         - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
         - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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         - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
         - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
         - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
    6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์  
บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    กองคลัง เทศบาลต าบลพิปูน 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
           - เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
     10.2 ผลลัพธ์ 
           - ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด 
           - การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
           - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 


