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ค าน า 
 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย มาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเ ท่าเทียมท่ี
ต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ี
ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีชีวิตท่ีมีความหมายและคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ังท่ี 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ ก าหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้  

 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลปัว   
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปัวต่อไป  

 
 

                 เทศบาลต าบลปัว 
                                                                                      กุมภาพันธ์  2561 
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บทน า  
 

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ในปัจจุบัน ท้ังในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ได้ถูกจับตามอง
จากสังคมภายนอกว่า มีการทุจริตคอร์รัปช่ันเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆ  การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์
ในท านองดังกล่าว มีข้อมูลสถานการณ์การทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
จากหลายๆ แห่งท่ียืนยันค่อนข้างตรงกันว่า โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทยยังมีปัญหาด้านความซื่อสัตย์        
สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการ บ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมี
อยู ่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัว
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการ
กระจายอ านาจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน   
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่      

เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม   

  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
                     6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ   

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

  สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต 
  1) โอกาส 
  2) ส่ิงจูงใจ 
  3) การขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส 
  4) การผูกขาด 
  5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม 
  6) การขาดจริยธรรม 
  7) การมีค่านิยมท่ีผิด 
 
 
 

ส่วนที่ 1 



 
-2- 

 
2.  หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  
สังคมภายนอก ว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง       

ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ           
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี  
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)  ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลปัว  ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลปัว  ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูก
จิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖   
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
2. เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาล เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบ ของภาคประชาชนในการบริหารงานของ 

เทศบาลต าบลปัว 
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
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4.  เป้าหมาย 

  1.  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว รวมถึงประชาชนใน   
เขตเทศบาลต าบลปัว มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและชีวิตประจ าวัน  

2. เทศบาลต าบลปัว  สามารถบริหารงานราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบ ในฐานะ  
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลปัว ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต    

5. เทศบาลต าบลปัว  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน  

6. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และความศรัทราต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลปัว 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

                         บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ.2562 - 2564) 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลปัว  

 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

 
(พ.ศ.2562 - 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
       -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
          ป้องกันการทุจรติ (พ.ศ.2562 - 2564) 
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต  (พ.ศ.2562 - 2564) 

ของเทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวดันา่น 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 .ก า ร ส ร้ า ง
สั งคมที่ ไ ม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้ า ร าชการกา ร เ มื อ งฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้อ ง ถ่ิน  และฝ่ าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
-  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
-  โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
-  กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลัง
ของแผ่นดินในวันเทศบาล 
 
๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
-  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลต าบลปัว 
-  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
 
๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลปัว 
-  กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร
ของเทศบาลต าบลปัว 
 
 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 

ส่วนที ่2  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
-  โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต  

 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
-  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน ของเทศบาลต าบลปัว   
-  โครงการเราท าความ “ดี ด้วย หัวใจ” 
 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติตน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร ประจ าต าบลปัว 
-  โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 
5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 

50,000 
 

 
5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 

50,000 
 

 
5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงผลงานของ
เด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร“เด็กไทย โตไปไม่โกง” ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปัว 
- โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว    
 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
-  โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต (บูรณาการ
ร่วมกับ โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต)   
 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
-  โครงการเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าแห่งความดี  “รักษ์
ส่ิงแวดล้อม” (บูรณาการร่วมกับ โครงการ จิตอาสา“เราท าความ 
ดี ด้วยหัวใจ”) 
 
 

 
2๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
2๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
2๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 

มิติที่  ๑ รวม จ านวน    18     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 115,000 115,000 115,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
-  มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
-  มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 

2.2  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคณุธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง /เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
-  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
-  มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลปัว 
ปลัดเทศบาลต าบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ 
-  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเ งิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
-  มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
-  กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
-  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน 
เพื่อให้กิจกรรมเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
- มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละส่วน
ราชการ 
- การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการ เก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ อปท. 
- มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
-  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
-  กิจกรรมการจัดท าคู่มือให้บริการประชาชน 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ การด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจใน อปท. 
- มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 



-9- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2 . 4  ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่

หน่ ว ย ง าน /บุ ค คล ใ น กา ร
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
-  โครงการ “คนดี ศรีเทศบาลปัว” 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
-  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบท่ีช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัว) 
  

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบท่ีด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบลปัว) 

 
 
- 
 

 
 

10,000 
 
 
 

 
 

30,000 
 

 
 
- 
 

 
 

10,000 
 
 
 

 
 

30,000 
 

 
 
- 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 
 

30,000 
 

 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
-  มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด 

อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อปท. 
-  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตภาครัฐ 
-  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ 
และองค์กรอิสระ   
-  ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการตรวจประเมิน ITA , LPA 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน 
อปท.ที่ปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
-  มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
-  มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว   
- -การประกาศมาตรการส าหรับผู้กระท าความผิดการทุจริต 
 
 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 

มิติที่  ๒ รวม จ านวน   30    โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 40,000 40,000 40,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บ ท บ า ท แ ล ะ
การมีส่วนร่วม
ของภาคภาค
ประ ชาชน 

 
 
 

 
 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
-  โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
-  โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิทยุ (รายการ
สถานีข่าว ทต.ปัว) 
-  โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาล   
-  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลปัว ได้หลายช่องทาง 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียว กับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนด 
ให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
-  มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
-  มาตรการ“สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล       
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
-  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  
-  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
-  มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
-  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย   

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 

- 
- 

 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเ ร่ือง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ใน
การด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
-  โครงการจัดเวทีประชาคม   
-  กิจกรรมการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
- โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคล่ือนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  
เทศบาลต าบลปัว 
3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน สามารถร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก 
-  มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
-  การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาล
ต าบลปัว 
 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน    
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-  มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ของเทศบาล
ต าบลปัว 
- กิจกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
งบ ส.ส.ส. 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
-  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลส่ีปี (2561 - 2564) 
-  การแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปัว 
 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-  โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี (2561 - 2564) 
 
 
 

 
 

1๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 

 
 

1๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 

 
 

1๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่  3 รวม จ านวน   20     โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 15,000 15,000 15,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  4 การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า รต รว จ 
สอบการปฏิบัติ
ร า ชก า ร ขอ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบ
ภายใน 
-  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
- กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลปัว 
 

 
 
- 
 

 
- 

 
 
- 
 

 
- 

 
 
- 
 

 
- 

 
 

ไม่ใช้งบ 
 

 
ไม่ใช้งบ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้  
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
- มาตรการสนับสนุนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปัว 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ 
-  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ  
การรับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลต าบลปัว 
-  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ 
-  กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ  
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 

 
 
 

- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 
 

 
 

ไม่ใช้งบ 
 

ไม่ใช้งบ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
-  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

4.3.2 ส่งเส ริมสมาชิกสภาท้อง ถ่ินให้ มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
-  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล       
- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
ไม่ใช้งบ 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
-  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
-  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
ไม่ใช้งบ 

 

 
ไม่ใช้งบ 

 
มิติที่  4 รวม จ านวน   12   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 20,000 20,000 20,000  

รวมทั้งสิ้น จ านวน  84  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 190,000 190,000 190,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) 

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

มิติที ่1  การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถ่ิน และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

 1. ชื่อโครงการ :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื่อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง 
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง 
พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมา ภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปัว  จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขึ้น 
 

ส่วนที่ 3 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลต าบลปัว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติท่ีดีต่อประชาชน 
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลต าบลปัว เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 
4. เปูาหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ เทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และ บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 2. ผู้บริหาร และ บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว  เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ี ตามอ านาจหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลปัว จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร  เพื่อตระหนัก
ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลต าบลปัว เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลต าบลปัว มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  1. ฝึกอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 300,000  (สามแสนบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 3.1 ผู้บริหาร  และบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีโดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว  มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันเทศบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลปัว  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการการตามหลัก
กระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ   หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  ดังนั้น จึงต้อง
ร่วมมือกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นปลอดจากการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการท่ีดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เป็นการ
ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐโอกาสวันเทศบาล    ซึ่ง
นับเป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีเทศบาลจะได้เผยแพร่รณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง  ได้รับทราบแนวทางการ    
ประพฤติปฏิบัติตนโดยน ามาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมี "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้" 
 3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2. เพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง  ได้รับทราบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนโดยน า

มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้าง มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินมี "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้" 

3. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
 - คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลปัว  ประมาณ  120  คน  
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินในวันเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันท่ี  24  เมษายน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
         

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด 
  ผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ และลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลปัว มีอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   เกิด
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในการเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

 1.  ชื่อโครงการ  :  อบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล           
พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลปัว  

 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของรัฐบาล ได้มุ่งเน้นให้มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของชาติท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบราชการท้ังในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
ส่วนท้องถิ่น  นโยบายดังกล่าวได้สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   ซึ่งเป็นหลักการท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนควบคู่กับการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กร  และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีโลกก าลัง
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และส่ิงแวดล้อม  เป็นผลกระตุ้นให้บุคลากรในทุก ๆ  
องค์กร  ต้องมีการพัฒนาตนเอง  เพื่อให้สามารถด ารงตนและแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ   การท่ีจะด ารง
ตนให้ประสบความส าเร็จได้  จะต้อง  มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ  เทคนิคต่างๆ  ควบคู่ไปกับคุณธรรม  
และจริยธรรม  ด้วย  จึงจะถือว่าเป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง มีคุณวุฒิ คุณภาพ  และคุณธรรม อย่าง
สมดุลกัน     

งานการเจ้าหน้าท่ี   ส านักปลัดเทศบาล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการส่งเสริม ปลูกฝัง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ด ารงตนได้อย่างมีความสุข  ท้ังในครอบครัว และองค์กร  นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ในองค์กร  มีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  และค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น  อันจะส่งผลให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
ตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร  ทางราชการ  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ภายใต้
ความโปร่งใสตรวจสอบได้     
 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2  เพื่อสร้างความสามัคคี และลดปัญหา / ความขัดแย้งภายในองค์กร   
  3.3  เพื่อลดปัญหาการกระท าผิดทางวินัยของพนักงาน และลูกจ้าง   
  3.4  เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และสร้างจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมประพฤติตนเป็น 
คนดี และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 
 

4.  เปูาหมาย 
  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า  และพนักงาน
จ้าง  ของเทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  จ านวน  120   คน 
5.  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

 5.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร 
5.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และหัวข้อ / เนื้อหา ในการจัดอบรม 
5.3  จัดเตรียมสถานท่ี และ ประสานวิทยากรฝึกอบรม 
5.4  จัดอบรมตามก าหนดการ   สรุปและประเมินผล 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

8.  งบประมาณ 
  จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

๑๐. ตัวชี้วัด 
 ๑๐.๑ ผลผลิต ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ของโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลต าบลปัว จะมี
วิธีด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป็นประเด็นตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ ดังนี้ 

- สามารถด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มเปูาหมาย
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจ านวนกลุ่มเปูาหมายท้ังหมด 

- เทศบาลต าบลปัว มีการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
 

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           11.1   ผู้เข้าร่วมอบรม ตระหนักถึงบทบาท และหน้าท่ีของตนเองในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น     
                     อยา่งโปร่งใส เป็นธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  และสามารถตรวจสอบได้ 
  11.2   องค์กรเกิดความสามัคคี และลดปัญหา / ความขัดแย้งภายใน   
  11.3   ลดปัญหาการกระท าผิดทางวินัยของพนกังาน และลูกจ้าง ในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง  
  11.4   ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตส านึกท่ีดี  ร่วมกันสอดส่องและปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 
 

 1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปวั 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลต าบลปัว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว พ.ศ.2560  โดยก าหนด

กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธ รรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลมี
หน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้อง 



-22- 
ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 
2557 ซึ่งเทศบาลต าบลปัว  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลปัว  
จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ัง
ฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม    
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 

3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นรวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลปัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว  เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ  ทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว  เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  – 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลปัว ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว 
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๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ      
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 1. ชื่อโครงการ :  โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อปูองกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะท างาน เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทาง วิธีการด าเนินงาน 
 3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แบบทดสอบ หรือ แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ได้ระดับคะแนนผ่านการ
ประเมิน จากแบบทดสอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด        
ของเทศบาลต าบลปัว 
 2. ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลปัว มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
 

 1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว 

 2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลปัว  เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วตัถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลปัว 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลปัว มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
 

4. เปูาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลปัว 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1  เชิญวิทยากรจาก ปปช.น่าน บรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

6.2  ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจ าเดือน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ส านักปลัดเทศบาล 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลปัวมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปัว มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2  สร้างจิตส านกึและความตระหนกัแกป่ระชาชนทกุภาคส่วนในท้องถิน่ 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

 1.  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทย ได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ในป ีพ.ศ. 2564  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน รวมท้ังเด็กและเยาวชน และการ
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลต าบลปัว  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน    
และเด็ก/เยาวชน 
 

4. เปูาหมาย 
 ประชาชน/เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ี/ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลปัว  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา  
 2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษาในเขตเทศบาล  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา 

 2.  มีการผลิตส่ือเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

 1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ท่ีผิด

กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่ม
ปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดใน
การด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ 
พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้
ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบลปัว  ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีอยู่ ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด            
ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขต เทศบาล
ต าบลปัว หรือพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาล หรือพื้นท่ีใกล้เคียง ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลปัว จ านวน  13  หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก 
และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลปัว จ านวน  13  หมู่บ้าน หรือพื้นท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลปัว โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนของเทศบาลต าบลปัว และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตเทศบาลต าบลปัว 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน และในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชน  ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. ส่ิงแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น 
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 1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเราท าความ “ดี ด้วย หัวใจ”  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคล่ือนโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ใน
ส่วนภูมิภาค  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสา  ระดับจังหวัด เป็นผู้รวมพลังจิตอาสาฯ ใน
พื้นท่ี ท ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ประกอบกับ อ าเภอปัว ได้มีหนังสือท่ี นน 0318.1/ว 1244  ลง
วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2560  แจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี  ด้วยหัวใจ” โดยให้
นายอ าเภอ ในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้รวมพลังจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นท่ี 
ด าเนินการใน 2 ภารกิจหลัก คือ 

1. ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชด าเนิน 
ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ แพทย์ ท่ีสมัครเป็นจิตอาสาฯ แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ มา
รับเสด็จฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ 
          2. ภารกิจด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยงานราชการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม ให้จิต
อาสา ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมท่ีจัดขึ้น ต้องเป็นกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  อาทิ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การซ่อมบ ารุงถนน  การ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  การปลูกปุา  การขุดลอกคลอง  การดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ  เป็นต้น  
ท้ังนี้ จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยข้ึนอยู่กับ  ปริมาณงานและจ านวนจิตอาสาฯ 
ผู้ปฏิบัติงาน  โดยให้รายงานภาพกิจกรรมของจิตอาสาฯ ท้ังก่อนด าเนินการ-ขณะด าเนินการ – ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน เพื่อรายงานกองกิจการในพระองค์ 904 ทราบ  
 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทย และ อ าเภอปัว ก าหนด ตลอดจนเพื่อให้จิตอาสาฯ 
และบุคลากรในหน่วยงาน ได้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ี  ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า
โครงการจิตอาสา “ เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารและทางราชการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้จิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์  
    ต่อส่วนรวม  
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ

เจริญก้าวหน้า และน่าอยู่ 
4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างจิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงาน  
5. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
1.  จิตอาสา ในสังกัดเทศบาลต าบลปัว  จ านวน  60  คน 

2.  พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลปัว   

3.   หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือ ประชาชนผู้ที่สนใจ 
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4. วิธีด าเนินการ 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลปัว 
2.  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ด าเนินการตามโครงการ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามความเหมาะสม  คือ 
     การช่วยเหลือผู้ประสบภัย,  การซ่อมบ ารุงถนน,  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย,  การปลูกปุา,  การขุด

ลอกคลอง หรือ การปรับปรุง  ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ แหล่งท่องเท่ียว 
4.  ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

 

6.สถานที่ด าเนินการ 
 1.  บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปัว 
 2.  บริเวณสถานท่ีสาธารณะอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 
 

7. งบประมาณและแหล่งที่มา 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บริหารและทางราชการ  
2. จิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
3. เกิดการบูรณาการร่วมกัน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความ

เจริญก้าวหน้า และน่าอยู่ 
4. เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างจิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงาน  
5. ประชาชนทุกฝุาย ทุกองค์กร เกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์  

ส่วนรวมได้ 
6. สภาพแวดล้อมของชุมชนเกิดความสวยงาม  น่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

  
10. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินจากการสังเกต และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ก่อนด าเนินงาน ขณะด าเนินการ และ หลังการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



-31- 
 

1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง    
2. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี   
         เทศบาลต าบลปัว  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน     
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
     

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในกา รด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ  
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชน  ในเขตเทศบาลต าบลปัว จ านวน  13  หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลปัว  จ านวน  13  หมู่บ้าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน 
 2. ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความส าเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสนับสนนุศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลปัว 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล เป็นกลไกส าคัญของระบบส่งเสริมการเกษตรโดยเริ่ม
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2543 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและประสาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในลักษณะการบูรณาการโครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี เป็นท่ีรวมของ
ชุมชนเพื่อจัดท ากิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ โดยมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล ซึ่งมีหน้าท่ีจัดท าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการศูนย์
ร่วมกัน แสดความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนพัฒนาต าบล ท้ังเข้าแก้ไขปัญหาการผลิต 
การส่งเสริมอาชีพและการตลาด 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปัว ได้อบรม
และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ทางการเกษตรสนองความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นท่ีได้อย่ างท่ัวถึง  เทศบาล
ต าบลปัว  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลปัว             
เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล ท่ีได้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลปัวให้กับเทศบาล
ต าบลปัว  ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  2๒ คน 

 
 

 3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลปัว ให้มีการบริหาร 

จัดการท่ีดี 
  2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลปัว 
  3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกษตรน าไปพัฒนาในการประกอบอาชีพและหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
  4. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลปัว 
 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
  -  คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปัว จัดให้มีการ
ประขุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
  - คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปัว ร่วมจัดท า
โครงการและด าเนินงานตามโครงการ 
  - มีการประเมินผลและรายงานผลประจ าทุกเดือน 
 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 
5, งบประมาณ 
  จ านวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
  

7. หน่ายงานที่รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา    เทศบาลต าบลปัว 
 

8.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่ได้ 
1.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลปัว ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี 

  2.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลปัว เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและ 
ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในลักษณะการบูรณาการ 
  3. ลดปัญหาการว่างงาน 
  4. การด าเนินงานระหว่างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปัวและ
ชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร พร้อมท้ังได้พระราชทานแนว
ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ
ความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนา
ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง
แท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพา
ตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้ องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร   
เทศบาลต าบลปัว  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง      
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพ เพิ่มรายได้ และเป็นการสร้างงานในชุมชน 
 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเกิดความสามัคคีในชุมชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มแม่บ้านหรือผู้ท่ีสนใจ ในเขตเทศบาลต าบลปัว  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน / ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 6.2  ด าเนินการตามโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ เช่น การท าแหนมหมู การท า 
                ดอกไม้ ไม้กวาด ยาหม่อง การเพาะเห็ด การท าน้ ายาเอนกประสงค์  ยาสมุนไพรไล่ยุง ฯลฯ  ให้กับ         
                ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.3  ประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ       

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ    

50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ    

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปัว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 สร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงผลงานของเด็ก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลปัว 

ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อก้าวไปสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น โดยมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก 
ตลอดปีการศึกษา และ รวบรวมผลงานพร้อมท้ังประสบการณ์ต่าง ๆ ของเด็กให้เด็กมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างท่ีดี
มุ่งให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง เกิดการใฝุรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รักและภาคภูมิใจในผลงานของตน 

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
การแสดงผลงานของเด็กขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว 
3 .๒ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักสูตรการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐานขององค์กร             

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.๓ เพื่อให้เด็กน าผลงานความรู้จากประสบการณ์มาแสดง เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของเด็ก และ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเด็กให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
3.๔ เพื่อให้เด็กท่ีมีคุณสมบัติรับใบประกาศเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานของตน 
 

4. เปูาหมาย 
                     เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว  จ านวน  ๒02 คน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 
ล าดับ 

 
วัน / เดือน / ป ี

 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

   ๑  เดือน
พฤษภาคม 

ประชุมคณะครูจัดท าโครงการ เพื่อเสนอโครงการให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 

เดือน 
พ.ค. 

คณะครู  
ศพด.ปัว 
ทุกท่าน 

๒ พฤษภาคม  
- 

มีนาคม ของปี
ถัดไป 

 
 

การด าเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและการแสดงผลงานของเด็ก  
ดังนี ้
- มีการฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีได้รับ  
  มอบหมาย และเก็บรวบรวมผลงานของตนเองอย่าง    
  เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 

 
คณะครู  
ศพด.ปัว 
ทุกท่าน 
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ล าดับ 

 
วัน / เดือน / ป ี

 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

 - ปรับปรุงพัฒนาระเบียบวินัยเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพ 
  ธงชาติ 
- กิจกรรมท่ีทักทายกัน ทุกเช้า - เย็น โดยให้นักเรียนไหว ้
  คุณครู รุ่นพี่ และเพื่อนๆ 
- ฝึกอบรม ควบคุมและดูแลมารยาทในการรับประทาน 
  อาหาร โดยนักเรียนเข้าแถวไปรับประทานอาหาร เมื่อ 
  ทานเสร็จแล้วน าภาชนะท่ีใส่อาหารไปเก็บให้เรียบร้อย 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 

 
คณะครู  
ศพด.ปัว 
ทุกท่าน 

๓ 
 

มีนาคม  
- 

เมษายน 

                     สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กทุกช้ันเรียน 
- มอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี  

มีคุณธรรม จริยธรรม 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด  
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงผล 
  งานของเด็ก 
 

  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
                       ปีการศึกษา ๒๕62 - 2564 
 

7. สถานที่ด าเนนิการ 
                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว   จังหวัดน่าน 
 

8. งบประมาณ 
                       จ านวนเงิน  2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. การประเมินผล 
                     9. ๑ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการแสดงผลงานของเด็กสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
                      9. ๒ สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว เกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงผลงานของเด็ก 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                      10.๑  เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว 
                      10.๒  เด็กได้รับการพัฒนาผลงานของตน สามารถต่อยอดในระดับต่อไป 

 10.๓  ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจและมีความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน   
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว 

                      10.๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว สามารถพัฒนาแบบการเรียนการสอนสอดคล้อง 
                               ตามหลักการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมเสริมหลักสูตรโตไปไม่โกง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    

ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความ
ดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  เทศบาลต าบลปัว 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และได้ให้ความส าคัญในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แก่เด็กปฐมวัย
ในสังกัด จึงได้จัดกิจกรรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ท่ีเหมาะสมกับวัย 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 3.2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีกิจกรรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัย ตระหนักและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ตามความเหมาะสมกับวัย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอกิจกรรมเข้าเป็นหลักสูตรเสริมของโรงเรียนต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 2. จัดท าหลักสูตร 
 3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
 4. ประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณ 
 จ านวน 15,000 บาท (ในแต่ละปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด 
1. เด็กปฐมวัย มีจิตส านึกและตระหนักในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
2. เด็กปฐมวัย มีความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว    
 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด
อยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หาก
ได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้
เยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว กองการศึกษา  
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตส านึกท่ีดี จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเป็นคนท่ีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการ
ด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตก
เป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็น
พลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ

เยาวชน 
 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีดี 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก/เยาวชน และผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว / โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปัว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการ 
 2. จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6. ด าเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล /  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปัว  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการด ารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีดี 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

 1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต (บูรณาการร่วมกับ 
โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต)  

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต   เทศบาลต าบลปัว จึงจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดขึ้น
ในสภาเด็กและเยาวชน เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
  
4. เปูาหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เยาวชนของเทศบาลต าบลปัว 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการด าเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะท างานฯ 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีก าหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ (บูรณาการร่วมกับโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต)  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลต าบลปัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
และเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป 
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 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : โครงการเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าแห่งความดี“รักษ์สิ่งแวดล้อม”(บูรณา  
การร่วมกับโครงการ จิตอาสา“เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”)  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  " พลังเยาวชน...คือ พลังส าคัญในการพัฒนาชาติ "  ความมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ เป็นคุณสมบัติ      
ท่ีทุกคนในสังคมจ าเป็นต้องมี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนท่ีก าลังจะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต  ควรจะต้อง
ปลูกฝังจิตส านึกด้านจิตสาธารณะลงไปต้ังแต่เด็ก  และควรได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติ..เป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ เช่น น้ า ปุาไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลงเนื่องจากขาดความตระหนักและจิตส านึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้จากปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม ท่ีมีมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาน้ าเสีย 
อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง เป็นต้น 

เทศบาลต าบลปัว  ได้เห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้า
แห่งความดี “รักษ์ส่ิงแวดล้อม” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ
ต่อชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาหรือผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรักใคร่ สามัคคีกัน 
 

4. เปูาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติท่ีก าหนดตามความเหมาะสม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.2  ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6.3  ประสานงานด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 6.4  ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้  และสรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ (บูรณาการร่วมกับโครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล/ กองการศึกษา / กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1   เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

10.2   เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเกิด
จิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสมบัติของชาติ 

  10.3   เด็กและเยาวชนเกิดจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์ 
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มิติที ่2  การบริหารราชการเพื่อปอูงกันการทุจริต 
 

2.1  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

 2.1.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตทุจริต 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่

การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต          
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลปัว  ได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
กลไกท่ีส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้
ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบลปัว  
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว อย่าง

เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของ เทศบาลต าบลปัว สู่การรับรู้ของ

สาธารณชน  
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4. เปูาหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปัว  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

 

2.  หลักการและเหตุผล   
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 มกรคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
 เทศบาลต าบลปัว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีการบริหารงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ตลอดจนเพื่อสนองนโยบายของผู้บริหาร และทางราชการ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร  จึงได้จัดท ามาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ขึ้น  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ผู้บริหารได้ก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปัว ตามดัชนีตัวชี้วัดท้ัง 5 ด้าน   

2.  เพื่อพัฒนาและยกระดับเทศบาลต าบลปัว ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปูองกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลต าบลปัว       
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
4. เปูาหมาย 
 1. การประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานใหม้ีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลต าบลปัว 
 2. มีมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานเทศบาลต าบลปัวให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  ผู้บริหารมอบมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
2.  จัดท าประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 3.  ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนประกาศให้ทุกกอง/ฝุาย/งาน ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 4.  ด าเนินการตามมาตรการ และติดตาม ประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารมีมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 2. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัตริาชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง /เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)  

 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลปัว เป็น
บุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปัว ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง และ
มอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 
 3.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4.  เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งต้ังคณะท างาน หรือผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว 
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปูองกันการได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

2.  หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุาย  งาน ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 

 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรี ท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารราชการของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 

3. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

 4. จัดท าประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ัง รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
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 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบั ติราชการซึ่ง ใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบั ติงานเกิดแรกกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน                
ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ   ตรวจสอบได้ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  โดยแต่งต้ัง

ปลัดเทศบาลต าบลปัว เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน เทศบาล          
ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน เทศบาล  เพื่อ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ 
กฎหมายและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน เทศบาล      
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ  พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 (ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าท่ี ฝุายอ านวยการ เทศบาลต าบลปัว  

 

1. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลปัว  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลต าบลปัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีเทศบาลต าบลปัว ให้ความส าคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมท้ังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลต าบลปัว 
 

 4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ และการจัดหาพัสดุ  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าส่ังคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของ เทศบาล
ต าบลปัว  ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลต าบลปัว 
 
 

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

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อ
ปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 

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

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลปัว  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลต าบลปัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ีเทศบาลต าบลปัว  ให้ความส าคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมท้ังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ต าบลปัว ทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลปัว ท่ีด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลปัว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 



-52- 
 

 

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปัว ครบทุกโครงการ  
 
 
 

 1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว 

 2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลป ระโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในเทศบาลต าบลปัว  เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมา ย 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลปัว 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลปัว มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
 

4. เปูาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลปัว 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1  เชิญวิทยากรจาก ปปช.น่าน บรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

6.2  ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจ าเดือน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลปัวมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปัว มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรของกองคลัง เทศบาลต าบลปัว จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลปัว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง เทศบาลต าบลปัว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง เทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลปัว  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน เพื่อให้
กิจกรรม   เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยด า เนินการจัดต้ัง
ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปัว  เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ัง
ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ 
จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลปัว ยังต้องบริหารจัดการด้านสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูา
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเ สริมกีฬา, 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้าน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้อง
ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ    
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม และเสมอภาค 
 2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการให้บริการ  
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลปัว ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงาน
บริการสาธารณะ 
 2. ประชุมส่วนราชการ ท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบได้ 
 3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ ก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
อย่างชัดเจน และก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่ีท าการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ท่ี
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างท่ัวถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหาร
และประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชุมส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

สาธารณชน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

 3. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม หรือ เลือกปฏิบัติ  
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
ของเทศบาลต าบลปัว 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลปัว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดยก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ  และแก้ไข
ปัญหาแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชน   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานราชการ ในภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปัว ขึ้น  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปัว  มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้   

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กร 
3. เพื่อให้ทราบขั้นตอน กระบวนงาน ในการปฏิบัติงาน  
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องก ากับความประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เสมอภาค โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
5. เพื่อใหก้ารบริหารราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 

 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอมาตรการเพื่อขออนุมัติด าเนินงาน 
 2. ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดวางแนวทาง /คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 4. ด าเนินการจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ 
 5. ประชาสัมพันธ์คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทุกส่วนราชการทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

9. ตัวชี้วัด 
1. มีคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน และมีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
4. มีข้ันตอน แผนผัง ระยะเวลา ในการให้บริการอย่างชัดเจน 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ต าบลปัว 

 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลปัว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2476  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเพื่อกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  และเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้ มีบทบาทหรือมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดให้ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน”  

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส และเป็นธรรม  
จึงได้จัดกิจกรรม การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลปัว ขึ้น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อน าไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด    
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส ารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต าบลปัว ในด้านต่างๆ 
2. เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบ้ริการแก่ประชาชนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
 ประชาชนท่ีใช้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติเพื่อด าเนินการประเมิน 
 2. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง/วิธีการประเมิน 
 3. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบสอบถาม/วิธีการสังเกต) 

4. สรุปผลการประเมิน รายงานผู้บริหารทราบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 

 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
. 

7.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการท่ีมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
 

9 .  ตัวชี้วัด 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่ต่ ากว่าระดับดี หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

ผู้รับบริการทั้งหมด 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เปน็ไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการ
ท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีของบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า
มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ  
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีของบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีเทศบาลต าบลปัวต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
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  5) จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน  
ท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลปัว 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ  ของเทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปัว 

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลปัวเพิ่มมากขึ้น 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ   
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการ
ท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลปัว 
จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการให้บริการแกป่ระชาชน 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจ  

3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยค านึงถึงผลลัพธ์ในการให้บริการประชาชน
ท่ีมาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ  

3.4 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และน าไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ   

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ให้ส้ันลง สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น 
 4.2 ประชาชนในเขต /นอกเขตเทศบาลต าบลปัว หรือ ประชาชนท่ัวไป ท่ีใช้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
 4.3 พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปัวท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการ 

4.4 มีการมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ        
จากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะท างาน เพื่อหาแนวทาง และวิธีการ 
 6.3 ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
 6.4 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

6.5 ติดตามประเมินผลการด าเนินการ รายงานผู้บริหารเพื่อทราบและน าไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลปัว ท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการประชาชน  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  การให้บริการแก่ประชาชน เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือท่ีแสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ในการติดต่อขอรับบริการจาก

หน่วยงานของรัฐ  ประกอบกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต          
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข    
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ  ค าขอ...” โดยมีเปูาหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยข้ันตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
 เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไป 
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 
๒) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลท่ี  ชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบค าขอ สถานท่ีให้บริการ 
๓) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๔) เพื่อยกระดับและพัฒนาการให้บริการของเทศบาลต าบลปัว  
๕) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
6) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 3. ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามแนวทางท่ีก าหนด 
 4. แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกอง/ฝุาย/งาน ทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ   
ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลปัว ท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการประชาชน  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ประชาชนได้รับการบริการ เป็นไปตามข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีการ  ในการขอรับบริการ และมีประสิทธิภาพ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ         
ปฏิบัติราชการ 

 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ 
การปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจ  เทศบาลต าบลปัว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ให้บริการประชาชน ท่ีต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ขึ้น  

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในหน่วยงานเทศบาลต าบลปัว  
2. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลปัว 

 
 

4. เปูาหมาย 
   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว  ปลัดเทศบาลต าบลปัว  รองปลัดเทศบาลต าบลปัว หรือหัวหน้าส่วน

ราชการ (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/ผู้อ านวยการกองทุกกอง)  
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ แต่งต้ัง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในหน่วยงานเทศบาลต าบลปัว เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี เปิดเผยต่อสาธารณชน

 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ   

ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจในหน่วยงานเทศบาลต าบลปัว  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลปัวเพิ่มมากขึ้น 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

 

 2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมดีเด่น “คนดี ศรีเทศบาลต าบลปัว”   
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลต าบลปัว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว พ.ศ.2560  โดยก าหนด

กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ประกอบกับได้มีการก าหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม        
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิ ดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว  จึงได้จัดท าโครงการ คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น “คนดี ศรีเทศบาลต าบลปัว”  ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว ท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม       
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อสร้างขวัญ และก าลังใจ แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว   
๓. เพื่อสร้างองค์กรท่ีสงบสุข มีการบริหารงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเห็นความส าคัญของการประพฤติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต  
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
- บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลปัว (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทุกประเภท) 

 - บุคลากรท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 - บุคลากรได้รับการคัดเลือก ยกย่อง ชมเชย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน/ปี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ผู้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล และผู้บังคับบัญชาระดับ

ผู้อ านวยการกอง  ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก จากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีท่ีผ่านมา ประกอบกับ
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

 2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันเทศบาล (24 เมษายน ของทุกปี) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างขวัญและก าลังใจแก่ บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว ท่ีมีความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี มีความซื่อสัตย์  

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
10.2 บุคลากร ของเทศบาลต าบลปัว  เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
10.3  การบริหารงานราชการ ของเทศบาลต าบลปัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้          

น าไปสู่การปูองกันการทุจริต คอรัปช่ัน  
 
 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-67- 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการวันเทศบาล (กิจกรรมการประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากร               
ผู้มีจิตสาธารณะ) 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  

  เทศบาลต าบลปัว  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของวันเทศบาล จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาและช่วยท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตน  กิจกรรมมอบเกียรติ
บัตรผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและการประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีจิตสาธารณะ  
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด  การจัดกิจกรรมดังท่ีกล่าวมานั้น  เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญและความ
เป็นมาของการก่อก าเนิดหน่วยงานเทศบาล  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น  จะก่อให้เกิดผลต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมากยิ่งขึ้น  และเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ในการท างานให้กับพนักงานเทศบาล   
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
เทศบาลในการอ านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน  รวมท้ัง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลกับประชาชนอีกด้วย  

๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน และบุคลากรของเทศบาลต าบลปัว ได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการปกครองท้องถิ่น   
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว  
3. เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

๓.  เปูาหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  จ านวน  120  คน 
 

๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
วันท่ี  ๒๔  เมษายน  (พ.ศ.2562 – 2564 ) 

 

5.  วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. ด าเนินการตามโครงการวันเทศบาล  กิจกรรมร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและกล่าวค าถวาย

สดุดีหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  พิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดี  
และ  มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ท่ีปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน “คนดี ศรีเทศบาลต าบลปัว”  การประกาศเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้มีจิต
สาธารณะ เป็นท่ีประจักษ์และยอมรับทุกฝุาย  กิจกรรมพัฒนาและช่วยท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  โดยการ
ร่วมกันท าความสะอาด  บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปัว  

 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 

 

๙.  ตัวชี้วัด 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลต าบลปัวทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรม 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ            
มีจิตสาธารณะ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัว) 

      2. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และคุ้มครองผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา 

๑๑  ในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และการจัดการศพตามประเพณี ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ  การเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะยึดหลักการผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประ เทศ สนับสนุนครอบครั ว  ชุมชน ให้สามารถดูแลสมาชิก   เพื่ อ ให้ เป็น                      
“สูงวัย อย่างมีคุณภาพ” มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เป็นบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

         การพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพอันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชนและเสริมสร้างระบบการดูแล การส่งเสริม การสนับสนุนและการคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้มแข็ง  จึงเห็น
ควรจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปัว ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การเสริมสร้างระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุ การเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุและเพื่อให้เป็นท่ีแพร่หลาย
ของสังคมอย่างกว้างขวาง  จึงให้มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่
ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ   

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
              ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง และใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
     ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  
                    ท้ังด้านโภชนาการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
              ๔. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อด ารงอยู่ในสังคม  
                     อย่างมีคุณค่า    

5. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุท่ีมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม หรือเป็นผู้สูงอายุ ต้นแบบในการถ่ายทอด    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 

 ๓.  เป้าหมาย 
  ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒  ต าบล  รวมท้ังส้ิน  ๓๐๐  คน  

๔. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัวในการวางแผนงาน การจัดงาน. 
  ๒.  ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ 
  ๓. การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ และผู้สูงอายุที่มีอายุยืนเกิน ๑๐๐ ปี 
  ๔. วิทยากรบรรยาย การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนในวัยผู้สูงอายุ/การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง 
                    ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ 

๕. การเผยแพร่/น าเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลปัวและชมรมผู้สูงอายุต าบลวรนคร         
ที่ได้รับผลงานดีเด่นระดับจังหวัด 

๖. สรุปผลและมีการประเมินผลโครงการ 
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๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

๖.  สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว (ตึกใหม่ ช้ันล่าง)  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัว 
๘. งบประมาณ 
 ๑. ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลปัว จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๒. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้สูงอายุได้รับความรู้  ความเข้าใจหลักการและวิธีการพฒันาศักยภาพของตนเอง 

                 ๒. ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง และใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
                 ๓. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ท้ังด้าน

โภชนาการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
  ๔. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อด ารงอยู่ใน 

สังคมอย่างมีคุณค่า   
  5. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลต้นแบบ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม หรือ

ถ่ายทอดภูมิปัญญา ในด้านต่างๆ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ในการดูแลรักษาสุขภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพ ในการเป็น         
สูงวัย อย่างมีคุณภาพ 

2. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเป็นบุคคลต้นแบบ   
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

3. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลปัว มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
บุคคลท่ีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบที่ด ารงตนตามหลักปรัชญา        
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปัว) 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ   
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ า
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  และความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อ
การบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ี
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจา กการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง  และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว แทนท่ีจะ
ซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลปัว  ได้เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลปัว  จัดท าโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลปัว โดยมีการอบรม 
ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถน าไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ  และจัดกิจกรรม  
เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลปัว  อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรตบิุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลปัว 

4. เปูาหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปัว  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลปัว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลปัว  
 2. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบท่ีน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลปัว 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลท่ีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 



-71- 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 2564  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ฝุายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา เทศบาลต าบลปัว 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
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2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว มีอ านาจหน้าท่ีด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหารจัดการ
ต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริต
หรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลปัว ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2  เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือเป็นมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3.3  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลปัว  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปัว โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าท่ีเอื้อประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
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3. ประกาศ/แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
-  ข้อตกลงระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลปัวกับผู้บังคับบัญชา  ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม 
-  ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลปัว 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การจัดท าคู่มือและส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
(บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม) 

 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลปัว ในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็น

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น
เป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายใน
ท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ัน  อันเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของ
ปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าคู่มือ
และส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการท่ี

ปราศจากผลประโยชน์ 
2. เพื่อให้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  ปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือ

ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
3. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อนต่อไป 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน  20 เล่ม 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะท างาน 
 2. จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. นายกเทศมนตรีแจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาลทุกคนถือปฏิบัติ 
 4. เชิญวิทยากรจาก ปปช.น่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม) 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564     
   

7.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 
 

9 .  ตัวชี้วัด 
  ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลปัว 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การจัดท าแผนปฏบิัติการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลต าบลปัว  

 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย     
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
และก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ  แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ  เทศบาลต าบลปัว  
จึงได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  สามารถตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร 
และทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เป็นองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลต าบลปัว 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลปัว  ในการปูองกันการทุจริต 
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม 

จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว ท้ังฝุาย
การเมือง ฝุายข้าราชการประจ า และประชาชนในพื้นท่ี 

4. เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
เป็นองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริต 

 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ของเทศบาลต าบลปัว 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะท างาน 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564  
7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 
   

9.  ตัวชี้วัด 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีมีการปฏิบัติตามแผนปูองกันการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท้ังหมด 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
ได้ให้อ านาจข้าราชการ ในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ในการก ากับดูแล  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบริหารงานราชการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ ตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระ เพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริต    
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 
 

 เทศบาลต าบลปัว  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการตรวจสอบการทุจริต จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ ท้ังภาครัฐ และองค์กรอิสระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่ีมีหน้าท่ีก ากับ ดูแล และองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลไกการตรวจสอบ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ท่ีมีหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบการบริหารงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปัว  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ท้ังจากภาครัฐ หรือ ผู้ก ากับ 
ดูแล และองค์กรอิสระ เช่น   
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจาก คณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจาก ส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือ / ผลการตรวจสอบ ให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลปัว ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลปัว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบ การรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลปัว   
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัวขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรกา รจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว  ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

ต าบลปัว  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ “ก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร    
ของเทศบาลต าบลปัว”   

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหม้ีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพื่อให้มีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ของบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว  รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

 
 

4. เปูาหมาย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. แต่งต้ังคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว  ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  
4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในเทศบาลต าบลปัว 
5. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน เทศบาลต าบลปัว    

ให้สาธารณะชนทราบ 
6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน

เทศบาลต าบลปัว ให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปัว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในเทศบาลต าบลปัว เพิ่มมากขึ้น   
 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   การประกาศมาตรการส าหรับผู้กระท าความผิดการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    

การทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย ท้ังหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าลังกลายเป็นประเด็นร้อนท่ีกล่าวถึงกันมาก  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนในพื้นท่ี    
ว่าเทศบาลต าบลปัว เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส และตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติ     
มิชอบของบุคลากรในสังกัด  จึงได้จัดท าประกาศมาตรการส าหรับผู้กระท าความผิดการทุจริต ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุ้คลากรในสังกัดเทศบาลต าบลปัว ได้ตระหนักถึงบทลงโทษท่ีเด็ดขาด กรณีกระท าการทุจริต  

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากร ของเทศบาลต าบลปัว 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติด าเนินงาน 
 2. กิจกรรมได้รับอนุมัติ 
 3. ติดต่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ด าเนินการงานตามกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด 
มีการจัดท าประกาศมาตรการส าหรับผู้กระท าความผิดการทุจริต 
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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคภาคประ ชาชน 
 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุก
ข้ันตอน 
 

 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลปัว” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า      
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ  
รวมท้ังด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ของเทศบาลต าบลปัว แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน  
 2. เพื่อใหม้ีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว ส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ี ของเทศบาลต าบลปัวต่อสาธารณชน 

4. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล และการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลปัว 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลต าบลปัว ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน   
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดต้ังคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว เพื่อด าเนินการให้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 6.2 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 6.3 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ/การด าเนินงาน ตามบทบาทอ านาจหน้าท่ี 
 6.4 จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลปัว เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ และสม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center  
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 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปัว ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 
  

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการ “ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางรายการวิทยุ (รายการ
สถานีข่าวเทศบาลต าบลปัว)  

   

2. หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์กร และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและการด าเนินงานต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ กอร์ปกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีอยู่ในหน้าท่ีรับผิดชอบให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูและ
ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

เทศบาลต าบลปัว ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและความสัมพันธ์ท่ีดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงานต่างๆ การประชาสัมพันธ์จึงเป็นหัวใจส าคัญหลักของการด าเนินงาน โดยการให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารท่ีถูกต้องและท่ัวถึง ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และการ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นส่ือท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและรวดเร็ว 
เทศบาลจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล (จัดรายการวิทยุ “ข่าวสารและนานาสาระกับ
เทศบาลต าบลปัว”) ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล                         

ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน และ                         

หน่วยงานภายนอก    
 

4.  เปูาหมาย/ผลผลิต  
 4.1 เชิงปริมาณ 
  - จัดรายการวิทยุ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ช่ัวโมง ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ของทุกวันองัคาร 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ังถึง 
  - มีความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

     สถานีวิทยุ ชุมชนวรนคร คล่ืนวิทยุระบบเอฟเอ็ม ( FM) ความถี่  101.5 MHz บ้านเก็ต                     
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

   
6.  วิธีด าเนินการ  

 6.1 ติดต่อประสานงานกับสถานีวิทยุเพื่อก าหนดช่วงเวลา  
 6.2 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 

6.3 ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 6.4 ด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ   

6.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

      งบประมาณ 16,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่า เช่า ช่ัวโมงสถานีวิทยุ จ านวน 1 ช่ังโมงต่อสัปดาห์                     
อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน  รวมจ านวน 11 เดือน 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น 
10.2 ประชาชนและหน่วยงานภายนอกมีความสัมพันธ์ท่ีดีและเกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ   

เทศบาลมากขึ้น 
 

 

 



-84- 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการ “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาล”   
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์กร และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและการด าเนินงานต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ กอร์ปกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีอยู่ในหน้าท่ีรับผิดชอบให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูและ
ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

เทศบาลต าบลปัว ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดี แก่ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานต่างๆ การน าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่บนเว็บ
ไซค์ของหน่วยงาน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง เทศบาลจึงได้จัดท า
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซค์ของเทศบาล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล                         

ให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
3.2  เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ว ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสะดวกในการเข้าถึงข่าวสารของ                         

ประชาชน 
 

4.  เปูาหมาย/ผลผลิต  
 4.1 เชิงปริมาณ 
  - ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซค์ทุกครั้ง ท่ีมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆหรือ                        
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ังถึงและเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
   

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลปัว  เว็บไซด์เทศบาลต าบลปัว www.tessabanpua.com 
 

6.  วิธีด าเนินการ  

 6.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบเจ้าหน้าท่ี 

6.3 ด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินงาน  

 

http://www.tessabanpua.com/
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  4,500 บาท  (ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น 
10.2  ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลปัว ได้หลายช่องทาง”   

 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของ
หน่วยงาน ผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media)หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปัว       
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปัว 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปัว ท่ีอยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
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๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ า 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
6. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
7. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของ อปท. 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลปัว 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-87- 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

 1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ“ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว”   

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาล
ต าบลปัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลปัวได้  จึงได้จัดท า มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลปัว ขึ้น  เพื่อก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลปัว   

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานของเทศบาลต าบลปัว ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

2. เพื่อก ากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ของเทศบาลต าบลปัว เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ 
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน   

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
1. ก ากับ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนด  
2. ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ของเทศบาลต าบลปัว ให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว 

2. ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลปัว ต่อสาธารณชน ดังนี้ 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
3. ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ 

กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
4. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว 
5. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว ให้ผู้บริหารทราบ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ

จัดจ้าง ต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่าง

ชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล

ต าบลปัว 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:มาตรการ“สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)”  
  

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ถือเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร ในการขับเคล่ือนการพัฒนางาน

ของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้อง
มีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
พัฒนาระบบบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และเป็นธรรม บุคลากรมีขวัญและก าลังใจท่ีดี  ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ เสริมสร้าง
ค่านิยมแห่งการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์กร 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปัว  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้  จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล ของเทศบาลต าบลปัว 

3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
ท่ีถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริต ในการแสวงหาผลประโยชน์ จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลต าบลปัว ให้มีประสิทธิภาพ    

ได้คนดี คนเก่ง มีความสามารถ เข้ามาท างาน 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปัว จ านวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการด้านการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล และระเบียบ กฎหมาย 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าท่ี  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

- นักทรัพยากรบุคคลและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย     
ตามมาตรฐาน และ หลักธรรมาภิบาล 

 

 10.2 ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไม่น้อยกว่า 90 % 

- บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล    
ไม่น้อยกว่า 90% 

- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปัว มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ
เทศบาลต าบลปัว”   

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน  เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน                 
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปัว ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558    
ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง         
ด้วยเหตุผลนี้เอง เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลต าบลปัว 

 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง   

โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลต าบลปัว เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาล  ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ี เป็น
เลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกล่ันกรองผลการ
การประเมิน ท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง ความโปร่งใส และเป็นธรรม ในการพิจารณา 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรอง ให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการ
กล่ันกรองเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทาง ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2558 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ   งานการเจ้าหน้าท่ี ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ–จัดจ้างของเทศบาลต าบลปัว   
 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลปัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่อง

การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท ากิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ต าบลปัว ทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ –   

จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลปัว 
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
การก ากับ ดูแล การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกโครงการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ    กองคลัง / กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จากการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 10.2  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 10.3  การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี      
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการ "จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว”   

 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ   ไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 

จ าหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  2.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 

2.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เปูาหมาย 
 1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว จ านวน 1 เล่ม 
 ๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบลปัว    
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.๑ จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.๒ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.๓  เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปัว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๒. การขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปัว 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลปัว ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าท่ี ของเทศบาล
ต าบลปัว ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
       มีข้อมูลหรือส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และมีช่องทางเข้าถึงได้

โดยสะดวก มากกว่า 10 ประเภท ขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลหรือส่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้แกป่ระชาชน เช่น 

1) แผนพัฒนาท้องถิ่น   ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) แผนการด าเนินงาน   ๔) แผนอัตราก าลัง 
5) แผนการจัดหาพัสดุ   ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
7) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
9) งบแสดงฐานะทางการเงิน            ๑๐) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
11)   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
12)   รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
13)   ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปัว 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวน/ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดเวทีประชาคม   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย เทศบาลต าบลปัว  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ      
เท่าเทียมกันโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าโครงการจัดเวที
ประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลปัว โดยเฉพาะกิจการท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ตลอดจนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  จึงได้จัดท า โครงการจัดเวทีประชาคม ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและทุกภาคส่วน ในเรื่องดังกล่าว  
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าท่ีของเทศบาลต าบลปัว 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลปัว 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 4.  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าส่ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลท่ีได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 2564  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 -  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

-  กองวิชาการและแผนงาน   
-  กองการศึกษา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลปัว ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อช่วย
บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ของพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุม
ท้ังหมด จ านวน ๑๓ ชุมชน/หมู่บ้าน โดยกิจกรรมนี้ได้บูรณาการในกิจกรรม/โครงการ การอบรมให้ความรู้ กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร/ตัวแทนของเทศบาลต าบลปัว ได้รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และ

ข้อขัดข้องอื่นๆของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อน าสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
2. เพื่อเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาเชิงรุก ก่อนน าสู่เหตุร้องเรียน  
3. เพื่อคัดกรองปัญหาเบื้องต้นก่อนน าเสนอผู้บริหารตามข้ันตอน  
4. เพื่อน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงการท างานโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 
 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
1. รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และข้อขัดข้องอื่นๆ ของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อน าสู่การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที 
2. น าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงการท างานโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
๕. เปูาหมาย 

ประชาชนในชุมชน จ านวน ๑๓ ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

๗. วิธีด าเนนิการ 
๑. ก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายท่ีด าเนินการรับฟังปัญหาและขอเสนอแนะ 
2.   แจ้งผู้บริหารทราบ 
3.   บูรณาการในแผนงานงาน กิจกรรม / โครงการหลัก 
4.   สรุปรวบรวมปัญหาท่ีได้รับฟังจากชุมชนน าเสนอผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน 
 

๘. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (โดยพิจารณาตามความเหมาะสม สอดคล้อง กับกิจกรรม/โครงการหลัก 
 

๙. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ (บูรณาการในกิจกรรม/โครงการหลัก ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ  
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เทศบาลต าบลปัว 
 

๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ป ี
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  ท้องถิ่นร่วมใจขับเคล่ือนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เทศบาลต าบลปัว 
  

2.  หลักการและเหตุผล 
 ต าบลปัว ถือได้ว่าเป็นต าบลท่ีมี ผู้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสูงสุดในประเทศไทยปี พ.ศ.2556                                                                                                                                                                                                           
และเกิดอุบัติเหตุจราจรประมาณเฉล่ียเดือนละ ๑ – ๒ ราย ซึ่งท าให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย ถึงขั้นเสียชีวิต และ
สูญเสียทรัพย์สิน (ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรปัว และโรงพยาบาลปัว 2559 ) ในกลุ่มของผู้ด่ืมหน้าใหม่ และวัย
แรงงาน รวมถึงผู้สูงอายุ ยังมีผู้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จ านวนมากในแต่ละหมู่บ้าน มีการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี งานศพ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ทุกหมู่บ้าน ท าให้ผู้น าชุมชน
เห็นเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข จากต้นเหตุของปัญหาท่ีเกิด จะต้องลดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว 
และในชุมชน จึงได้ร่วมประชุมประชาคมต าบลปัว โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมายได้แก่หมู่บ้านสวนดอก หมู่ท่ี 6 
ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ขึ้นเพื่อเป็นหมู่บ้านน าร่องต้นแบบในการลดละเลิกบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
โดยเสนอโครงการแก้ไขปัญหาระยะยาว จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไป สอดแทรกในกิจกรรม ต่าง ๆ 
และให้เห็นโทษของการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยมีแนวคิดและการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

 ๑. การลดปัญหาการด่ืมสุราในของคนในต าบล และหมู่บ้าน และ กลุ่มเยาวชน ดังนั้น คนในชุมชนและ
ทางเทศบาลต าบลปัว จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหานี้โดยการท าโครงการนี้ โดยเป็นการร่วมมือของทุกคนใน
ชุมชน 

 ๒. การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการด่ืม ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและเยาวชน โดยการท า ลด
การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นความร่วมมือของเทศบาลต าบลปัว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมประจ าต าบล ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และ วัดบ้านสวนดอก  
  ๓. ต้องการให้ชุมชนต าบลปัว เป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งโดยใช้หลักศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นพลังใน
การจัดการปัญหาในชุมชน โดยคนในชุมชน ในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ และทุกวันเสาร์ของเดือน  
 ๔. การแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้สินจากการจัดงานท่ีมีการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยยึดแนวทางของ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลปัว ท่ีได้กล่าวไว้ว่า เลิกเหล้า ลดปัญหา เลิกจน งานประเพณีในต าบลต้องปลอดเหล้า โดย
ขอความร่วมมือกับเจ้าภาพงานท่ีสมัครใจเข้าร่วมในการงดเล้ียงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และมอบปูายประชาสัมพันธ์ไว้
หน้างานให้เห็นชัดเจน 
             ๕. การมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ลดการเจ็บปุวยด้วยโรคต่าง ๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  และผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง ความพิการ และเสียชีวิต ด้าน
สภาพจิตใจ ท าให้เกิดความเครียด วิตกกังวล   
               เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน จึงมีแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบกับ การท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก าหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ” ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ   ท่ีเมื่อถึง
ช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด ๓ เดือน จะมีการต้ังสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์ และต้ังใจศึกษาปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล ท้ังยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลดเลิก อบายมุขและรายจ่ายฟุุมเฟือย ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงในครอบครัวและอุบัติเหตุทาง
จราจรบนท้องถนน ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้เสียค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียมากถึงปีละ 
๒ แสนล้านบาท ทางเทศบาลต าบลปัว  จึงได้ร่วมกันรณรงค์ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยใช้แนวคิด 
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“เข้าพรรษา ชวนท าความดีงดเหล้า” ประกอบกับ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งท่ีการรณรงค์สร้างจิตส านึกทางสังคมจะร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายไปด้วยกัน 
  ซึ่งเทศบาลต าบลปัว ได้เล็งเห็นความส าคัญของการลด ละ เลิกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ  ใน
ชุมชนต าบลปัว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนในการลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ
อุบัติเหตุการจราจรภายในต าบลต่อไป 
 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ 

และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้าโดยการชักชวนคนในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น 
        3.๒  เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่และท ากิจกรรมท่ีดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์ 
       3.๓  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 3.๔  เพื่อเชิญชวน บุคคล ครอบครัว และร้านค้าสีขาว ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา  
  
 

4.  เปูาหมาย 
  กลุ่มเปูาหมายท่ีก าหนดในการด าเนินโครงการ  จ านวนท้ังส้ิน 2,000 คน ประกอบด้วย   
   4.๑  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว 
   4.๒  พนักงานเทศบาลต าบลปัว 
   4.๓  ผู้น าฝุายปกครอง  ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลปัว 
   4.๔  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลปัว 
   4.๕  ชมรมผู้สูงอายุต าบลปัว 
   4.6  กลุ่มฮักบ้านสวนดอก  
   4.7  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนดอก 
   4.8  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปัว 
   4.9  วัดในเขตพื้นท่ีต าบลปัว 
   4.10 โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
   4.12 วิทยาลัยการอาชีพปัว 
   4.13  เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร 
   4.14  สมาชิก อปพร./ชรบ.บ้านสวนดอก 
   4.15  เด็กและเยาวชนในต าบลปัว 
   4.16  ร้านค้าท่ีจ าหน่ายและผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านสวนดอก 
   4.17  ประชาชนท่ัวไป  
 
5.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
  หมู่บ้านสวนดอก และในเขตเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลปัว 
 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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7. วิธีการด าเนินการ 
   7.๑  ขั้นเตรียมการ   
     - ประชุมทีมงานในการวางแผนและช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม ฯ และมอบหมายหน้าท่ี      
ให้กับ  ทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     - แต่งต้ังคณะกรรมการ และประชุมคณะด าเนินงาน  ช้ีแจงการจัดด าเนินโครงการ   แนวทางใน
การด าเนินการ  และมอบหมายหน้าท่ี   
     -  ประชุมมวลชนบ้านสวนดอก เพื่อช้ีแจงก าหนดการด าเนินการตามกิจกรรม และระดมก าลัง
ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม ให้แก่ผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
   7.๒  ขั้นด าเนินการ 
    1. ด าเนินการประสานงานกับฝุายท่ีเกี่ยวข้องและผู้ได้รับมอบหมายหน้าท่ี 
    2. จัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และโทษของเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสวนดอก หมู่ท่ี 6 ต าบลวรนคร  
     3. จัดอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวรนคร ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
    4. จัดมหกรรมรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจขับเคล่ือนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยมีกิจกรรม
ต่างๆดังนี้ 
        4.1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ปูายกิจกรรมรณรงค์ ,ปูายร้านค้าสีขาว  
        4.2 จัดให้มีการลงช่ือปฏิญาณตนของนักเรียน บุคคล ครอบครัว และร้านค้าสีขาวในการงด
เหล้าเข้าพรรษา และงดเหล้าเพื่อแม่  
        4.3 มอบปูายร้านค้าสีขาว ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดงเจตจ านงในการลดเหล้าเข้าพรรษา  
             4.4 มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบลดละเลิกบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
        4.5 มอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน,หน่วยงาน,กลุ่มพลังต่างๆในการร่วมรณรงค์ลดเลิกการบริโภค
แอลกอฮอล์ 
        4.5 แสดงพลังพลเมือง เต้นชิกเก้นแดนส์ เป็นสัญลักษณ์ “ลดเมา เพิ่มสุข”  
   7.๓  ขั้นประเมินผล   
    - ประเมินผลโครงการ  โดยการสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
      - ประชุมสรุปผล /ถอดบทเรียนในการจัดกิจกรรมโครงการรวมท้ังสรุปปัญหา อุปสรรค                
การจัดงาน และข้อเสนอแนะ 
 
8. งบประมาณ 
   1. การจัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และโทษของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพ ตามโครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคล่ือนถนนปลอดภัยไร้  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสวนดอก หมู่ท่ี 6 ต าบลวรนคร 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ 15,000 บาท 
       2. การจัดอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน เรื่องข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และโทษและ
พิษภัยของแอลกอฮอล์ท่ีมีต่อสุขภาพและชุมชน ณ โรงเรียนวรนคร หมู่ท่ี 5  ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
งบประมาณ  16,200 บาท  
   3. การจัดท ากิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย สุขใจบนท้องถนน” งบประมาณ  6,300 บาท 
               4.  จัดกิจกรรมมหกรรม รณรงค์ ลด ละ เลิกบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ณ สวนสาธารณะเทศบาลต าบลปัว 
งบประมาณ 25,300 บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.๑  ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการพัฒนา บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ 
และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า 
   9.๒  เกิดบุคคลต้นแบบ ครอบครัวปลอดเหล้า และ ร้านค้าสีขาว เพิ่มข้ึน 
   9.๓  มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และเกิดแนวคิดในการ          
ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
   9.๔  คนในชุมชนร่วมลงนามปฏิญาณตน ครอบครัว และร้านค้าสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา 
   9.5  เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลปัว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลปัว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนป ระจ า
เทศบาลต าบลปัว   รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัวขึ้น เพื่อด าเนินการจัดการใน
กรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่างๆ  

3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

3.3  เพื่อความสะดวก /เพิ่มช่องทางแก่ประชาชน ในการร้องเรียน/ ร้องทุกข์  
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไ ปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว  ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลปัว  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
ท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลปัว” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    

เทศบาลต าบลปัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดต่อประชาชนในพื้นท่ี หากประชาชนในพื้นท่ี
ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังเทศบาล เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  

ดังนั้น เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดต้ัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลปัว ขึ้น เพื่อให้
การปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้อง/ทุกข์ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา      
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส  ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง   

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างสะดวกและเหมาะสม  
2. ประชาชนสามารถทราบช่องทาง /ขั้นตอน/และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
1. ก าหนดเจ้าหน้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. มีแผนผัง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ www.tessabanpua.com  ตู้รับฟังความ

คิดเห็น โทรสาร โทรศัพท์  ศูนย์ให้ค าปรึกษาเรื่องกฎหมาย  เวทีประชาคม  หรือการจ่ายเงินเบี้ย  
ยังชีพผู้สูงอายุ  

 

5. วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ประชาชนทราบ 
      5. ด าเนินงานตามขั้นตอน และสรุป รายงานผล 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

7. งบประมาณ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
        กองวิชาการและแผนงาน /ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลปัว 
 

9. ตัวชีวั้ด 
1. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
2. มีผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย /ผู้ร้องเรียน สามารถติดตามและรับทราบผลการด าเนินการได้ 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :   มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลปัว 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย  เทศบาลต าบลปัว  ได้เห็นถึงความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม             
จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้อง เรียน/     
ร้องทุกขข์องเทศบาลต าบลปัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์ ต่างๆ ให้มีความเป็นธรรม เหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว
รวมท้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อก ากับ ติดตาม การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลปัว  ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว 
  

4. เปูาหมาย 
 1. ก ากับ ติดตาม การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับ ติดตาม ให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะดวกและ 
รวดเร็ว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกขข์องเทศบาลต าบลปัว  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง เรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลปัว เพื่อก ากับ
ติดตาม การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน ได้อย่างเหมาะสม สะดวก และ รวดเร็ว 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับ ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกขข์องเทศบาลต าบลปัว 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง  
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างชัดเจน  
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  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความ
คืบหน้าของเรื่องท่ีร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว ให้ทุกส่วน
ราชการของเทศบาลต าบลปัวรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนในการร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับ ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว  ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรม “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของเทศบาลต าบลปัว” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผล
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 ดังนั้น เพื่อให้การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
รวดเร็ว เป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าคู่มือรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียน         
ท่ีเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลปัว  มีขั้นตอน/กระบวนการ  
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว  และ
เป็นธรรม 
 4.  เพื่อน าปัญหา ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจน การยกย่อง ชมเชย หรือ
การขอข้อมูล  ไปปรับปรุง พัฒนา องค์กร 
  

4. เปูาหมาย 
 1.  การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ หรือ
แนวทางเดียวกัน และเสมอภาค 
 2. การจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 
 3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 4. เทศบาลต าบลปัว สามารถน าข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ การยกย่องชมเชย ไปพัฒนา
องค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

2. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดวางระบบ ขั้นตอน กระบวนการ ช่องทาง แบบฟอร์ม หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างเหมาะสม สะดวก และ รวดเร็ว 

3.  ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ให้ส่วนราชการท่ี

เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกัน 
5. แจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ต่อผู้บริหาร

เพื่อน าไปพัฒนาองค์กร  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 2. การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เสมอภาค  

3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
4. มีการแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมีการรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารทราบเพื่อน าพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สาธารณชน 
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3.3  การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
  

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564   

2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลต าบลปัว มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลต าบลปัว จะบริหารงาน
ให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน นโยบายผู้บริหารเทศบาลต าบลปัว  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีป ี

 ดังนั้น  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น เพื่อให้มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในสภาวะปัจจุบัน และเป็นยุทธศาสตร์ในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ตลอดจนเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ การบริหารกิจการของ
เทศบาลต าบลปัว  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 

3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลในห้วงระยะส่ีปี (2561 -2564) 

3.2  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ

ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  
 

4.  เปูาหมาย 
 4.1  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   จ านวน  70  เล่ม 
 4.2  ประชาชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว และ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
    6.1  เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาคมเมืองและแผนชุมชน 

6.2  วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดประเด็นหลักและแนวทางการพัฒนาตลอดจนปัญหาความต้องการของชุมชน 
6.3  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  แนวทางการและปัญหาความต้องการของชุมชนมาจัดท าเป็นร่าง   

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
6.4  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เพื่อพิจารณา 

  6.5  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อนายกเทศมนตรี  เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็น 
                 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน   
 

9.  งบประมาณ       
จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           10.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และขับเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผน 

10.2  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ท่ีก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนขึ้น 
10.3  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
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3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว    
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การติดตามเป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไป 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดี   เพื่อให้การด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลปัว         
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการน าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

พ.ศ. 2561 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ  
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป 
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมปรับปรุ งแก้ไข

โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.  เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลปัว 
 

4. เปูาหมาย 
1.  มีผลการด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว  ปีละสองครั้ง (ระหว่างเดือน

ตุลาคม และเดือนเมษายน )  
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลปัว 
 
5. วิธีด าเนินการ 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลท้ังในภาพรวมและแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว 
4. จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว พร้อมความเห็นเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
7.สถานที่ด าเนินการ 
 ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลปัว  
  
8. งบประมาณ                    

จ านวนเงิน  5,000  บาท  
  
9.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝุายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  
 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความส าเร็จของการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
2. ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
3. ท าให้มีข้อมูลในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปัว 
 5.  เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการ ของเทศบาลต าบลปัว โดยภาคประชาชน 
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มิติที่ 4  
การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายใน เป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  การตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ี
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อีกด้วย  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลปัว  จึงได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อให้ การ
บริหารงานราชการด้านควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มีมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ท้ังด้านการเงินและการบริหารจัดการ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลท่ีดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติมิ

ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร

ของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อเทศบาลต าบลปัว 

3. เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงระบบการท างานของเทศบาลต าบลปัว ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปูองกันการทุจริต ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 2. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ    
แต่ละส่วนราชการ ในเทศบาลต าบลปัว 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลปัว ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร      
ทุกประเภท ว่ามีการด าเนินการด้วยความประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือไม่ 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการก าหนด 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารหรือ
ทางราชการ 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหาร เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ปูองกันการทุจริต รวมท้ังเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลปัว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลปัว 
๓. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการ

ทุจริตในเทศบาลต าบลปัว 
4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลปัว 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน
ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้
เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด ดังนั้นเพื่อ 
ให้การมีการปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลปัว จึงได้มีการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปัว ขึ้น เป็นประจ าทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดวางระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือ
ความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลปัว มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อนายกเทศมนตรี ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
1. เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความประหยัด และคุ้มค่า 
2. เพื่อควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลปัว บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลต าบลปัว 
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6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร 

2. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  การติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินก ารประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

5.  น าผลการประเมิน ไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลต าบลปัว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ลดความเส่ียง ประหยัดทรัพยากรและมี   
ความคุ้มค่า  

2. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 
และเสร็จตามก าหนดเวลา 

3. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 มีการด าเนินการแก้ไข 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน          
(ร้อยละ 80  ในระดับมาก) 

5. มีการเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทาง ที่สามารถด าเนินการได้   

 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการสนับสนุนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปัว 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคล  เป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยมีเปูาหมายของการ

บริหารงานบุคคล คือการได้มาซึ่ง บุคคลท่ีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในการท างาน และพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากร กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การวางแผนก าลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง โอนย้าย การปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน การพัฒนา การประเมิน สวัสดิการ และ 
วินัย จนถึงการออกจากราชการ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปัว  เป็นไปตามระบบคุณธรรม ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย  มีความเสมอภาค  จึงได้จัดท ามาตรการสนับสนุนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารงาน
บุคคล  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ          
มีความรู้ ความสามารถ โปร่งใส และเป็นธรรม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแล การบริหารงานบุคคล ท่ีเกี่ยวกับการ

บรรจุแต่งต้ัง การย้าย การโอน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
2. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
3. เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
 ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ในการบริหารงานบุคคล ท่ีเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง 
การย้าย การโอน ของเทศบาลต าบลปัว 

5. วิธีการด าเนินการ 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ในการบรรจุแต่งต้ัง        
ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง หรือการรับโอน (ย้าย) มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร หรือ ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง ลงในเว็บไซต์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปัว 
 - ในการบรรจุแต่งต้ัง หรือการโอน (ย้าย) แล้วแต่กรณี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากภาคประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ หรือเพื่อตรวจสอบข้ันตอนในการด าเนินการ 
 - การออกค าส่ังบรรจุแต่งต้ัง หรือค าส่ังให้โอน (ย้าย) ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่านก่อน 
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- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทุกกอง/ฝุาย/งาน ของเทศบาลต าบลปัว ทราบโดยท่ัวกัน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคล 
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  
 
 

9 . ตัวชี้วัด 
  ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง  
การย้าย การโอน  โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล           
แก่บุคลากรในหน่วยงาน / ต่อสาธารณชน และสามารถให้ข้อมูลท่ีถูกต้องได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน ของเทศบาลต าบลปัว  

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลปัว เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของเทศบาล
ต าบลปัว  เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังของ
เทศบาลต าบลปัวได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลปัว ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ ของ
เทศบาลต าบลปัว   จึงได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ  – จ่ายเงินของ
เทศบาลต าบลปัวขึ้น  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ต าบลปัว ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้   
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล

ต าบลปัว 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลปัว   

ต่อสาธารณชน 
 

4. เปูาหมาย 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
รายรับ – รายจ่าย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ ของเทศบาลต าบลปัว เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
- รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลปัว 

 6.2   มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
6.3  มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชน

เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 6.4  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน 
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6.5  สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลปัว ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มกีารเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลต าบลปัว
ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ      
การรับ – จ่ายเงิน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลต าบลปัว ท าให้เกิดความโปร่งใส  
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 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่ มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่ าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ท่ีท าการเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดซ้ือจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลปัว  

 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว ได้ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลปัว  โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ    

เทศบาลต าบลปัว 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 

3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างทุกขั้นตอน ต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และท่ีท า
การเทศบาลต าบลปัว 

4. เปูาหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าไปมรี่วมเป็นผู้สังเกตการณ์      
ในขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  

6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
                 เมื่อมีการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชน มีความเข้าใจ  
                 ในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

6.3 ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการท่ีส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์  
                 และท่ีท าการเทศบาลต าบลปัว  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว 
10. ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริต ในการจัดซื้อ    
จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลปัว  
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเทศบาลต าบลปัว  
 

2. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดหาพัสดุ  เป็นกระบวนการท่ีส าคัญมากท่ีจะท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น     
ท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้  ได้อย่างรวดเร็ว              
มีกระบวนการขั้นตอนการจัดหาพัสดุ  และใช้ประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น  กองคลัง  เทศบาลต าบลปัว  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้น  
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ กฎหมาย  
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติ งานเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพ และเห็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ของเทศบาลต าบลปัว 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีด าเนินโครงการ 
 6.1  เขียนโครงการเสนอ  เพื่ออนุมัติ 
 6.2  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3  ด าเนินโครงการตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว้ 

6.4  สรุปและติดตามประเมินผล 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลปัว 
 

8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

9. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  

และเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
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4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เก่ียวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  เทศบาลต าบลปัว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ ด้าน      
กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย        
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาล จ านวน  5  คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว จ านวน 12 คน รวม  ๑7 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดกน่าน 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 

6.2 ก าหนดกรอบ เนื้อหา สาระ ในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา  

 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  20,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลปัว  มีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลปัว ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลปัว มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลปัว และลด
การทุจริต 
 เทศบาลต าบลปัว  ได้เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลปัว ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว 
 

4. เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภา เทศบาล และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู้ และระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ   
1 ครั้ง  
 3. แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปัว 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปัว 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรมีบรรยากาศการท างาน แบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลปัว  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
 

4. เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว ทุกคน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้ส าหรับการประชุม 

6.2 แต่งต้ังสมาชิกเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การแปรญัตติร่าง     
เทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

 6.3 สมาชิกสภาเทศบาลต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4  การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการเฝูาระวังการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล  รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต เทศบาล
ต าบลปัว  จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต  เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับ
ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันแ ละ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนของเทศบาลต าบลปัว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปัว 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน, บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลต าบลปัว เว็บไซต์ และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปัว สถานีวิทย ุ
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลปัว 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลต าบลปัว   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ของเทศบาลต าบลปัว 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ของ

เทศบาลต าบลปัว อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของทางราชการ 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการท่ีจะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผล ต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  เทศบาลต าบลปัว  จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 

 3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน

ทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เปูาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลปัว  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดต้ังคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปัว  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปัว  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตามแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในเทศบาลต าบลปัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 



 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

                          บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
(พ.ศ.2562 - 2564) 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลปัว  

 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

 
(พ.ศ.2562 - 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 
 

(พ.ศ.2562 - 2564) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 




