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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย มาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่
ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่
ถูกต้อ ง รวมทั้ งเข้ าใจวิถีชี วิตที่ มีความหมายและคุ ณค่า ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้มีค าสั่ง ที่
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ กาหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลปัว
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ต (พ.ศ.2562 - 2564)
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลปัวต่อไป
เทศบาลตาบลปัว
กุมภาพันธ์ 2561

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

1

- หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตในองค์กร)

2

- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน

2

- เป้าหมาย

3

- ประโยชน์ของการจัดทาแผน

3

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ และจานวนงบประมาณ ที่ดาเนินการ 3 ปี
(พ.ศ. 2562 - 2564) แยกตาม 4 มิติ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

4
7
11
14

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

16

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)

บทนา

ส่วนที่ 1

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ในปั จจุบัน ทั้ง ในรูป แบบองค์การบริ หารส่ว นจัง หวั ด
(อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ได้ถูกจับตามอง
จากสังคมภายนอกว่า มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆ การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์
ในทานองดั งกล่า ว มี ข้อ มูลสถานการณ์ก ารทุจ ริต ในสัง คมไทยและการทุจ ริต ในองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
จากหลายๆ แห่ ง ที่ ยืน ยั น ค่ อนข้ า งตรงกั นว่ า โดยภาพรวมคนไทยและสั ง คมไทยยั ง มี ปั ญ หาด้ านความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริ ตที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัว
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการ
กระจายอานาจ มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริ ตด้านงบประมาณ การทาบัญ ชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต
1) โอกาส
2) สิ่งจูงใจ
3) การขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส
4) การผูกขาด
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
6) การขาดจริยธรรม
7) การมีค่านิยมที่ผิด

-22. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในประเทศไทยถือเป็นปัญ หาเรื้อรัง ที่นับวันยิ่ง จะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่ง ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
สังคมภายนอก ว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เ สมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกั นและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลปัว ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลปัว ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตเป็น ไปอย่างต่อ เนื่อ ง สร้ างระบบราชการที่ มีค วามโปร่ง ใส จั ดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิด เผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง ระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูก
จิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาล เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบ ของภาคประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบลปัว
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

-34. เป้าหมาย
1. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของเทศบาลตาบลปัว รวมถึงประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลปัว มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและชีวิตประจาวัน
2. เทศบาลตาบลปัว สามารถบริหารงานราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ ในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลปัว ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5. เทศบาลตาบลปัว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
6. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และความศรัทราต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลปัว

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)
ของ
เทศบาลตาบลปัว
อาเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)

ส่วนที่ 2

-4-

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
ของเทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1 .ก า ร ส ร้ า ง 1.1 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
สั ง คมที่ ไ ม่ ท น ความตระหนัก แก่บุคลากรทั้ ง
ต่อการทุจริต ข้ า ร า ช กา ร กา รเ มื อ ง ฝ่ า ย
บริ ห าร ข้ า ราชการการเมื อ ง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
ประจ าขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
- โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดินในวันเทศบาล
๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตาบลปัว
- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปัว
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ แก่บุคลากร
ของเทศบาลตาบลปัว

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-5มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2 สร้างจิตสานึกและความ 1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนั กในการต่อ ต้ านการ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค ทุจริต
ส่วนในท้องถิ่น
- โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
- โครงการส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อม แหล่ง ท่อ งเที่ ยว พั ฒนา และปรั บปรุ ง ภู มิทั ศน์ ใ น
ชุมชน ของเทศบาลตาบลปัว
- โครงการเราทาความ “ดี ด้วย หัวใจ”
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติต น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการสนั บ สนุ น ศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การเกษตร ประจาตาบลปัว
- โครงการสร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000

5,000

5,000

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

30,000

30,000

30,000

ไม่ใช้งบ

50,000

50,000

50,000

-6มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 สร้างจิตสานึกและความ 1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงผลงานของ
เด็กปฐมวัย
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร“เด็กไทย โตไปไม่โกง” ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลปัว
- โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อ ต้านการ
ทุจริต
- โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต (บูรณาการ
ร่วมกับ โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต)
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
- โครงการเยาวชนจิ ต อาสา ต้ น กล้ า แห่ ง ความดี “รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม” (บูรณาการร่วมกับ โครงการ จิตอาสา“เราทาความ
ดี ด้วยหัวใจ”)
มิติที่ ๑

รวม

จานวน 18

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

115,000

115,000

115,000

-7มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร 2.1 การแสดงเจตจ านงทาง
ร า ช ก า ร เ พื่ อ การเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุจริตของผูบ้ ริหาร
ทุจริต

2.1.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมื อ งในการต่อ ต้า นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
- มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
2.2 มาตรการสร้ า งความ 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน
เลื่อนตาแหน่ง /เงินเดือน และการมอบหมายงาน
- มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
- มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตาบลปัว
ปลัดเทศบาลตาบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ
- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2 สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานการเงิ น
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-8มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- กิ จกรรมการจัด บริ ก ารสาธารณะและการบริ ก ารประชาชน
เพื่อให้กิจกรรมเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
- มาตรการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละส่วน
ราชการ
- การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
และใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไป ด าเนิ น การ เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน รายละเอี ย ดที่
ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบ
บ้านเมืองที่ดี
เครือข่ายสารสนเทศของ อปท.
- มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
- กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการจัดทาคู่มือให้บริการประชาชน
2.3.2 มีก ารกระจายอานาจการตัด สิ นใจเกี่ ยวกับ การสั่ ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ การดาเนินการอื่นใด
ของผู้มีอานาจใน อปท.
- มาตรการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-9มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2 . 4 ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่ 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่ อสัตย์
หน่ ว ย ง า น / บุ ค ค ล ใ น ก า ร สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ด าเนิ น กิ จ การการประพฤติ - โครงการ “คนดี ศรีเทศบาลปัว”
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คลที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
- กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ สู ง อายุ ต้ น แบบที่ ช่ ว ยเหลื อ กิ จ การ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุอาเภอปัว)

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติแ ก่ บุ ค คลต้ นแบบที่ ด ารงตนตามหลั ก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง (โครงการสนับ สนุ นศู น ย์บ ริก าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปัว)
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
- มาตรการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
- กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
- มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ไม่ใช้งบ

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-10มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานราชการ จังหวัด
อาเภอ ที่ได้ดาเนินการ ตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อปท.
- การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตภาครัฐ
- มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง ภาครัฐ
และองค์กรอิสระ
- คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจประเมิน ITA , LPA
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
- มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว
- -การประกาศมาตรการสาหรับผู้กระทาความผิดการทุจริต

มิติที่ ๒

รวม

จานวน 30 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

40,000

40,000

40,000

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมี ส่ ว นร่ ว ม
ขอ งภาคภา ค
ประ ชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อ มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- โครงการส่ ง เสริมประชาสัม พันธ์ข่ าวสารทางวิ ทยุ (รายการ
สถานีข่าว ทต.ปัว)
- โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาล
- มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลปัว ได้หลายช่องทาง
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบั ติ ง าน เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนด
ให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
- มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- มาตรการ“สร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานบุ ค คล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
- มาตรการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-12มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
การรั บ และตอบสนองเรื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ใน
การดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
- โครงการจัดเวทีประชาคม
- กิจกรรมการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
เทศบาลตาบลปัว
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก
- มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ของเทศบาล
ตาบลปัว
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ของเทศบาล
ตาบลปัว
- กิจกรรมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

งบ ส.ส.ส.

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-13มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 3.3.1 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
มีส่ วนร่ วมบริห ารกิ จการของ แผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (2561 - 2564)
- การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
เทศบาลตาบลปัว
3.3.2 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564)

มิติที่ 3

รวม

จานวน 20

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1๐,๐๐๐
-

1๐,๐๐๐
-

1๐,๐๐๐
-

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

15,000

15,000

15,000

ไม่ใช้งบ

-14มิติ
มิ ติ ที่ 4 การ
เสริ มสร้ างและ
ปรั บ ปรุ ง กลไก
ในการตรวจ
สอบการปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มี ก ารจั ด วางระบบ 4.1.1 มี ก ารจั ด ท าและรายงานการจั ด ท าระบบตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในและการ ภายใน
ควบคุมภายใน
- โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
- กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตาบลปัว
4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริ หารงานบุ คคล เกี่ย วกั บการบรรจุ แต่ง ตั้ง โอน ย้า ย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
- มาตรการสนับสนุนภาคประชาชนร่วมเป็น คณะกรรมการใน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปัว
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ
- กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการบริ หารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลตาบลปัว
- กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ
- กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-

-

-

ไม่ใช้งบ

-15มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.3 การส่ งเสริม บทบาทการ 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้อ งถิ่นให้มี
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
- โครงการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นกฎ ระเบี ย บ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
- กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต

-

-

-

ไม่ใช้งบ

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
- กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

-

-

-

ไม่ใช้งบ

จานวน 12 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

20,000

20,000

20,000

จานวน 84 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

190,000

190,000

190,000

4.3.2 ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของฝ่ ายบริ ห ารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สภาเทศบาล
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลให้ มี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
4.4 การเสริมพลังการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น
(Community) และบู ร ณา
การทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต
มิติที่ 4

รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)

ส่วนที่ 3

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

มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ างจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝุ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการทางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญ ญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมา ภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้ างมาตรฐานด้ านความโปร่ง ใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้อ งคานึง ถึง กรอบเปูา หมาย
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีก ารดาเนินงานที่ห น่วยงานองค์ กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลปัว จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขึ้น

-173. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตาบลปัว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ นาไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตาบลปัว เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ เทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ บริ ห าร และ บุค ลากรของเทศบาลตาบลปั ว มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในหลั ก ธรรมาภิบ าล คุณ ธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์
2. ผู้บริหาร และ บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ ตามอานาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

-18 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิก ฤติของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสัง คมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่ง ได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลปัว จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อตระหนัก
ถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตาบลปัว เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตาบลปัว มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการดาเนินกิจกรรม
1. ฝึกอบรมสัมมนา
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
300,000 (สามแสนบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
3.1 ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตาบลปัว มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ
3.2 ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตาบลปัว มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

-19 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปัว ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการการตามหลัก
กระจายอานาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ดัง นั้น จึงต้อง
ร่วมมือกันสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมให้ท้องถิ่นปลอดจากการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เป็นการ
ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโอกาสวันเทศบาล ซึ่ง
นับ เป็ น ช่ว งเวลาส าคั ญ ที่เ ทศบาลจะได้ เผยแพร่ร ณรงค์ ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานจ้ า ง ได้ รั บ ทราบแนวทางการ
ประพฤติ ป ฏิบั ติ ต นโดยน ามาตรฐานทางจริ ยธรรมของข้า ราชการพลเรื อ น มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติใ นการเป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมี "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้"
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. เพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้รับทราบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนโดยนา
มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้าง มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมี "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้"
3. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
4. เปูาหมาย / ผลผลิต
- คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างของเทศบาลตาบลปัว ประมาณ 120 คน
6. วิธีการดาเนินการ
1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 24 เมษายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ และลูกจ้าง ของเทศบาลตาบลปัว มีอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิด
จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

-201.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
 1. ชื่อโครงการ : อบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาล ได้มุ่งเน้นให้มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของชาติที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาระบบราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
ส่วนท้องถิ่น นโยบายดังกล่าวได้สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนควบคู่ กั บ การพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง านราชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิ ดความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจขององค์กร และด้ วยสถานการณ์ปั จจุบันที่โลกกาลั ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นผลกระตุ้นให้บุคลากรในทุก ๆ
องค์กร ต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดารงตนและแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ การที่จะดารง
ตนให้ประสบความสาเร็จได้ จะต้อง มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ เทคนิคต่างๆ ควบคู่ไปกับคุณธรรม
และจริยธรรม ด้วย จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จอย่างแท้จริง มีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม อย่าง
สมดุลกัน
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และความจาเป็นในการส่งเสริม ปลูกฝัง
ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร, สมาชิ ก สภาเทศบาล, พนั ก งานเทศบาล,พนั ก งานครู เ ทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ดารงตนได้อย่างมีความสุข ทั้งในครอบครัว และองค์กร นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ในองค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม และคานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น อันจะส่งผลให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ
ตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร ทางราชการ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ภายใต้
ความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อสร้างความสามัคคี และลดปัญหา / ความขัดแย้งภายในองค์กร
3.3 เพื่อลดปัญหาการกระทาผิดทางวินัยของพนักงาน และลูกจ้าง
3.4 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และสร้างจิตสานึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมประพฤติตนเป็น
คนดี และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
4. เปูาหมาย
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน จานวน 120 คน
5. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร
5.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และหัวข้อ / เนื้อหา ในการจัดอบรม
5.3 จัดเตรียมสถานที่ และ ประสานวิทยากรฝึกอบรม
5.4 จัดอบรมตามกาหนดการ สรุปและประเมินผล

-216. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
8. งบประมาณ
จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
๑๐. ตัวชี้วัด
๑๐.๑ ผลผลิต ตัวชี้วัดความสาเร็จ ของโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตาบลปัว จะมี
วิธีดาเนินการกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป็นประเด็นตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้
- สามารถดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มเปูาหมาย
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด
- เทศบาลตาบลปัว มีการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้าร่วมอบรม ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น
อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้
11.2 องค์กรเกิดความสามัคคี และลดปัญหา / ความขัดแย้งภายใน
11.3 ลดปัญหาการกระทาผิดทางวินัยของพนักงาน และลูกจ้าง ในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง
11.4 ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสานึกที่ดี ร่วมกันสอดส่องและปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
 1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลปัว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว พ.ศ.2560 โดยกาหนด
กลไกและระบบในการบังคั บใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ ง นี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธ รรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัด กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลมี
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ได้ แ ก่ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม, มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และรั บ ผิ ด ชอบ,ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่ง ใสและ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้อง

-22ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ง หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2557 ซึ่งเทศบาลตาบลปัว ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตาบลปัว
จึงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดั บบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการ ทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ เกี่ ยวกั บประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปั ว เปิ ดเผยเป็ นการทั่ วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บ ริห าร สมาชิ กสภา พนัก งานเทศบาลและพนั กงานจ้า ง เทศบาลต าบลปัว ปฏิบั ติง านตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว

-23๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 1. ชื่อโครงการ : โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ง ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพ ลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้ง นี้หมายรวมถึง ความขัดแย้ง กัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดัง นั้น เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทาโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเปูาหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. ประชุมคณะทางานเพื่อหาแนวทาง วิธีการดาเนินงาน
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกัน การมี ผลประโยชน์ทั บซ้ อน ทั้ งในส่ว นของขั้น ตอน แนวทางการปฏิบัติ ง าน หรื อระเบีย บต่ างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
4. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้
แบบทดสอบ หรือ แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
6. จัดทารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน

-247. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ได้ระดับคะแนนผ่านการ
ประเมิน จากแบบทดสอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้ง หมด
ของเทศบาลตาบลปัว
2. ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลปัว มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวม ถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้ง นี้หมายรวมถึง ความขัดแย้ง กัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุก หน่ ว ยงานต้ องเข้า รับ การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ โดย
กาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดัง นั้น เทศบาลตาบลปัว จึง ได้ จัด กิจ กรรมให้ค วามรู้ ความเข้ า ใจการปู องกั นผลประโยชน์ทั บซ้ อนแก่
บุคลากรในเทศบาลตาบลปัว เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริห ารกับพนั กงานเทศบาล เพื่ อให้พนัก งานทุกคนทางานโดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-253. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลปัว
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ข องเทศบาลตาบลปัว มีจิตสานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปูาหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เชิญวิทยากรจาก ปปช.น่าน บรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
6.2 ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจาเดือน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลปัวมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลปัว มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิน่
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
 1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทย ได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว จึง ได้จัดทาโครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน และการ
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตาบลปัว
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง การทุจริตให้แก่ประชาชน
และเด็ก/เยาวชน
4. เปูาหมาย
ประชาชน/เด็กเยาวชน ในเขตเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่/ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษาในเขตเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษา
2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-271.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
 1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจานวนมาก การลักลอบตัดไม้ทาลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่ มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่ม
ปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ ายและประหยัดใน
การดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่
พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน ”
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้
ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลปั ว ในฐานะที่ เ ป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
จึง ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต เทศบาล
ตาบลปั ว หรื อพื้ นที่ใ กล้ เคี ยง เพื่อ ส่งเสริ มให้ป ระชาชน ได้ ร่ว มกั นอนุรั กษ์ ดูแ ลรั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในเขตเทศบาล หรือพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลปัว จานวน 13 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก
และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
2. ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการดู แล อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู สภาพแหล่ง น้า คูค ลอง ที่ เ สื่อ มโทรมในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลปัว จานวน 13 หมู่บ้าน หรือพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลปัว โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนของเทศบาลตาบลปัว และแหล่งน้า คู คลอง ในเขตเทศบาลตาบลปัว

-286. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน และในเขตเทศบาลตาบลปัว
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลปัว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น

-29 1. ชื่อโครงการ : โครงการเราทาความ “ดี ด้วย หัวใจ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ใน
ส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสา ระดับจังหวัด เป็นผู้รวมพลัง จิตอาสาฯ ใน
พื้นที่ ทากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกับ อาเภอปัว ได้มีหนังสือที่ นน 0318.1/ว 1244 ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยให้
นายอาเภอ ในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับอาเภอ เป็นผู้รวมพลังจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่
ดาเนินการใน 2 ภารกิจหลัก คือ
1. ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดาเนิน
ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร ตารวจ แพทย์ ที่สมัครเป็นจิตอาสาฯ แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ มา
รับเสด็จฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ
2. ภารกิจด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยงานราชการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรม ให้จิต
อาสา ได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้น ต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบารุงถนน การ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกปุา การขุดลอกคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้น
ทั้งนี้ จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับ ปริมาณงานและจานวนจิตอาสาฯ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้รายงานภาพกิจกรรมของจิตอาสาฯ ทั้งก่อนดาเนินการ-ขณะดาเนินการ – ดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อรายงานกองกิจการในพระองค์ 904 ทราบ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย และ อาเภอปัว กาหนด ตลอดจนเพื่อให้จิตอาสาฯ
และบุคลากรในหน่วยงาน ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทา
โครงการจิตอาสา “ เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารและทางราชการ
2. เพื่อส่งเสริมให้จิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และน่าอยู่
4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างจิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงาน
5. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
4. กลุ่มเปูาหมาย
1. จิตอาสา ในสังกัดเทศบาลตาบลปัว จานวน 60 คน
2. พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตาบลปัว
3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ประชาชนผู้ที่สนใจ

-304. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตาบลปัว
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานตามโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามความเหมาะสม คือ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การซ่อมบารุง ถนน, การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย, การปลูกปุา, การขุด
ลอกคลอง หรือ การปรับปรุง ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว
4. ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
5.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
6.สถานที่ดาเนินการ
1. บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลปัว
2. บริเวณสถานที่สาธารณะอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในเขตเทศบาลตาบลปัว
7. งบประมาณและแหล่งที่มา
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บริหารและทางราชการ
2. จิตอาสา และบุคลากร ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ 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 และเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ก่อนดาเนินงาน ขณะดาเนินการ และ หลังการ
ดาเนินงาน

-311.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
นาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัต ย์สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทาโครงการส่ง เสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่ง เสริมให้ประชาชน
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริม และปลูก ฝัง ให้ ป ระชาชนนาแนวคิด ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งน ามาใช้ ในกา รด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชน และเยาวชน ในเขตเทศบาลตาบลปัว จานวน 13 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลปัว จานวน 13 หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน
2. ศึกษาดูงานการดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จในชุมชน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไ ปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันได้

-32 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบล เป็นกลไกสาคัญของระบบส่งเสริมการเกษตรโดยเริ่ม
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและประสาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในลักษณะการบูรณาการโครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เป็นที่รวมของ
ชุมชนเพื่อจัดทากิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ โดยมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบล ซึ่ง มีหน้าที่จัดทาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการศูนย์
ร่วมกัน แสดความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนพัฒนาตาบล ทั้งเข้าแก้ไขปัญหาการผลิต
การส่งเสริมอาชีพและการตลาด
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปัว ได้อบรม
และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ทางการเกษตรสนองความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่ได้อย่ างทั่วถึง เทศบาล
ต าบลปั ว จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการดั ง กล่ า วขึ้ น โดยศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรต าบลปั ว
เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบล ที่ได้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตาบลปัวให้กับเทศบาล
ตาบลปัว ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 2๒ คน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลปัว ให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลปัว
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกษตรนาไปพัฒ นาในการประกอบอาชีพและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
4. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลปัว
4. วิธีการดาเนินการ
- คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปัว จัดให้มีการ
ประขุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปัว ร่วมจัดทา
โครงการและดาเนินงานตามโครงการ
- มีการประเมินผลและรายงานผลประจาทุกเดือน
4. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลปัว
5, งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

-336. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. หน่ายงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่ได้
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลปัว ให้มีการบริหารจัดการที่ดี
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลปัว เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและ
ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในลักษณะการบูรณาการ
3. ลดปัญหาการว่างงาน
4. การดาเนินงานระหว่างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปัวและ
ชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว
ทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ
ความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้
สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนา
ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง
แท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพา
ตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อ ให้ ชุม ชนสามารถวิเ คราะห์ปั ญหา และความต้อ งการของชุ มชน สามารถวางแผนการผลิ ตที่ สอดคล้ องกั บ
ศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
เทศบาลตาบลปัว จึงจัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคม
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพ เพิ่มรายได้ และเป็นการสร้างงานในชุมชน
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเกิดความสามัคคีในชุมชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
กลุ่มแม่บ้านหรือผู้ที่สนใจ ในเขตเทศบาลตาบลปัว

-345. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน / ประชาสัมพันธ์โครงการ
6.2 ดาเนินการตามโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ เช่น การทาแหนมหมู การทา
ดอกไม้ ไม้กวาด ยาหม่อง การเพาะเห็ด การทาน้ายาเอนกประสงค์ ยาสมุนไพรไล่ยุง ฯลฯ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
6.3 ประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงผลงานของเด็ก
2. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลปัว
ได้เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อก้าวไปสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้ น โดยมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก
ตลอดปีการศึกษา และ รวบรวมผลงานพร้อมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ของเด็กให้เด็กมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี
มุ่งให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง เกิดการใฝุรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รักและภาคภูมิใจในผลงานของตน
ดัง นั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การแสดงผลงานของเด็กขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว
3.๒ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขั้ น พื้ น ฐานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.๓ เพื่อให้เด็กนาผลงานความรู้จากประสบการณ์มาแสดง เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรีย นรู้ของเด็ก และ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเด็กให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
3.๔ เพื่อให้เด็กที่มีคุณสมบัติรับใบประกาศเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตน
4. เปูาหมาย
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว จานวน ๒02 คน
5. วิธีดาเนินการ
ลาดับ วัน / เดือน / ปี
๑

เดือน
พฤษภาคม

๒

พฤษภาคม
มีนาคม ของปี
ถัดไป

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประชุมคณะครูจัดทาโครงการ เพื่อเสนอโครงการให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
การดาเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงผลงานของเด็ก
ดังนี้
- มีการฝึกวินัยและความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย และเก็บรวบรวมผลงานของตนเองอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
เดือน
คณะครู
พ.ค.
ศพด.ปัว
ทุกท่าน
ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ศพด.ปัว
ทุกท่าน
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ปรับปรุงพัฒนาระเบียบวินัยเกี่ยวกับการเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ
- กิจกรรมที่ทักทายกัน ทุกเช้า - เย็น โดยให้นักเรียนไหว้
คุณครู รุ่นพี่ และเพื่อนๆ
- ฝึกอบรม ควบคุมและดูแลมารยาทในการรับประทาน
อาหาร โดยนักเรียนเข้าแถวไปรับประทานอาหาร เมื่อ
ทานเสร็จแล้วนาภาชนะที่ใส่อาหารไปเก็บให้เรียบร้อย

๓

มีนาคม
เมษายน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ตลอดปี
การศึกษา

คณะครู
ศพด.ปัว
ทุกท่าน

สรุปผลการดาเนินโครงการ
- กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กทุกชั้นเรียน
- มอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีความประพฤติดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงผล
งานของเด็ก

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา ๒๕62 - 2564
7. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
8. งบประมาณ
จานวนเงิน 2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. การประเมินผล
9. ๑ แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการแสดงผลงานของเด็กสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
9. ๒ สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลปัว เกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงผลงานของเด็ก
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว
10.๒ เด็กได้รับการพัฒนาผลงานของตน สามารถต่อยอดในระดับต่อไป
10.๓ ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจและมีความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว
10.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว สามารถพัฒนาแบบการเรียนการสอนสอดคล้อง
ตามหลักการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-37 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรโตไปไม่โกง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความ
ดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลปัว
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และได้ให้ความสาคัญในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แก่เด็ก ปฐมวัย
ในสังกัด จึงได้จัดกิจกรรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ที่เหมาะสมกับวัย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีกิจกรรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัย ตระหนักและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ตามความเหมาะสมกับวัย
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอกิจกรรมเข้าเป็นหลักสูตรเสริมของโรงเรียนต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
2. จัดทาหลักสูตร
3. จัดกิจกรรมตามหลักสูตร
4. ประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
จานวน 15,000 บาท (ในแต่ละปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด
1. เด็กปฐมวัย มีจิตสานึกและตระหนักในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2. เด็กปฐมวัย มีความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

-38 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล
สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด
อยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หาก
ได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้
เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว กองการศึกษา
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสานึกที่ ดี จึง ได้จัดทาโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการ
ดาเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตก
เป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เด็ก/เยาวชน และผู้ปกครอง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลปัว / โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการ
2. จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ประสานวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6. ดาเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล / กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี

-391.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
 1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต (บูรณาการร่วมกับ
โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต)
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสานึกของคนในชาติให้
มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุ จริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลปัว จึงจัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้ านการทุจริต ให้เกิดขึ้น
ในสภาเด็กและเยาวชน เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เปูาหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เยาวชนของเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานส่ง เสริมสภาเด็ก ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดรูปแบบกิจกรรม
แนวทางในการดาเนินการ
2. จัดประชุมคณะทางานฯ
3. ดาเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กาหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ (บูรณาการร่วมกับโครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
และเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป

-401.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
 1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : โครงการเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าแห่งความดี“รักษ์สิ่งแวดล้อม”(บูรณา
การร่วมกับโครงการ จิตอาสา“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”)
2. หลักการและเหตุผล
" พลังเยาวชน...คือ พลังสาคัญในการพัฒนาชาติ " ความมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ เป็นคุณสมบัติ
ที่ทุกคนในสังคมจาเป็นต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่กาลังจะเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ควรจะต้อง
ปลูกฝัง จิตสานึกด้านจิตสาธารณะลงไปตั้งแต่เด็ก และควรได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ..เป็นสิ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ เช่น น้า ปุาไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลงเนื่องจากขาดความตระหนัก และจิตสานึก ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้จากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาน้าเสีย
อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง เป็นต้น
เทศบาลตาบลปัว ได้เห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทาโครงการเยาวชนจิตอาสา ต้นกล้า
แห่งความดี “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกและตระหนักถึงความมีจิตสาธารณะ
ต่อชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาหรือผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น การปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรักใคร่ สามัคคีกัน
4. เปูาหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กาหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
6.2 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 ประสานงานด้านสถานที่จัดกิจกรรม
6.4 ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ และสรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ (บูรณาการร่วมกับโครงการจิตอาสา เราทาความดี ด้วยหัวใจ)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล/ กองการศึกษา / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
10.3 เด็กและเยาวชนเกิดจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.1.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อ ต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น สั ง คมมิ ติ ใ หม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,852 แห่ง ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยื นรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็น
ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลปัว ได้เห็นถึงความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
กลไกที่สาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสัง คมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความ
มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริ หารจึงได้
ดาเนินการจัดทามาตรการการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลปัว สู่การรับรู้ของ
สาธารณชน

-424. เปูาหมาย
1. การประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว
2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
3. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน
5. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-43 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
2. หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 5 มกรคม 2559 ให้ หน่ว ยงานภาครั ฐทุก หน่วยงาน เข้า ร่วมการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
กาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
เทศบาลตาบลปัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ตลอดจนเพื่อสนองนโยบายของผู้บริหาร และทางราชการ ได้เล็ง เห็นถึงความสาคัญของนโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร จึงได้จัดทามาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารได้กาหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลปัว ตามดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับเทศบาลตาบลปัว ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปูองกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลตาบลปัว
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
4. เปูาหมาย
1. การประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตาบลปัว
2. มีมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานเทศบาลตาบลปัวให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. จัดทาประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนประกาศให้ทุกกอง/ฝุาย/งาน ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4. ดาเนินการตามมาตรการ และติดตาม ประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารมีมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อ งการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง /เงินเดือน และการมอบหมายงาน
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนัก งานเทศบาล พนัก งานครูเทศบาล ลูกจ้ างประจ า และพนั กงานจ้าง ของเทศบาลต าบลปั ว เป็ น
บุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
และมี ม าตรการในการท างานที่ โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป
ดัง นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม การบริหารราชการของเทศบาลตาบลปัว ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญ กับการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส
และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน
2. เพื่อ กาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทางาน การเลื่อนขั้น เงินเดือ น การเลื่อนตาแหน่ง และ
มอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารกาหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางาน หรือผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม
3. จัดทามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว
5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ

-457. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. แนวทางปูองกันการได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
4. ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80%
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ใน
การจั ดทาบริการสาธารณะให้แก่ป ระชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ต ามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่ง การ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุาย งาน ต่าง ๆ ซึ่ง เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรี ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารราชการของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ

-463. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมต อบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
3. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
4. จัดทาประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว และหัวหน้าส่วนราชการ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี

-47 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ ง ใช้ ห ลั ก การให้ ร างวั ล เป็ น แรงจู ง ใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นเกิ ด แรกกระตุ้ น ในการพั ฒ นาผลงาน
ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญ ชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ ตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้ง
ปลั ด เทศบาลตาบลปั ว เป็ นประธานกรรมการ และหัว หน้า ส่ วนราชการเป็น กรรมการ และพนั กงาน เทศบาล
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ นเงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาล โดยประกอบด้ ว ยประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุ ม คณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการของพนั กงานเทศบาล เพื่ อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านระเบียบ
กฎหมายและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งาน เทศบาล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-487. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 (ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ เทศบาลตาบลปัว
1. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-492.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใ น
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลตาบลปัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดัง นั้น การสร้ างความโปร่ งใสในการบริ หารการเงิน งบประมาณ การจั ดหาพัส ดุ การใช้ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สินของทางราชการ จึง เป็นเรื่องที่เทศบาลตาบลปัว ให้ความสาคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไ ม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทามาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลตาบลปัว
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ และการจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ
ดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-509. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มี ม าตรการปู อ งกั น และก ากั บ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มี กลไกหรื อช่ องทางให้ป ระชาชนมีส่ วนร่ว มในการตรวจสอบข้อ มูล การจั ดซื้ อ จัด จ้า งของ เทศบาล
ตาบลปัว ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลตาบลปัว
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงาน
2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงาน
2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล
3. จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รายงานผลการจัด ซื้อจั ดจ้า งเสนอผู้บริ หารเพื่ อประกอบการพั ฒนาแผนและปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว

-5110. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลตาบลปัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดัง นั้น การสร้ างความโปร่ งใสในการบริ หารการเงิน งบประมาณ การจั ดหาพัส ดุ การใช้ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่ เทศบาลตาบลปัว ให้ความสาคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไ ม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ตาบลปัว ทุกโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตาบลปัว ที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

-522. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลปัว ครบทุกโครงการ

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่ว นรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลป ระโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้ง นี้หมายรวมถึง ความขัดแย้ง กัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุก หน่ ว ยงานต้ องเข้า รับ การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ โดย
กาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดัง นั้น เทศบาลตาบลปัว จึง ได้ จัด กิจ กรรมให้ค วามรู้ ความเข้ า ใจการปู องกั นผลประโยชน์ทั บซ้ อนแก่
บุคลากรในเทศบาลตาบลปัว เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริห ารกับพนั กงานเทศบาล เพื่ อให้พนัก งานทุกคนทางานโดยยึดถือ ระเบียบ กฎหมา ย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-533. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่ สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลปัว
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปัว มีจิตสานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปูาหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เชิญวิทยากรจาก ปปช.น่าน บรรยายให้ความรู้ ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
6.2 ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจาเดือน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลปัวมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลปัว มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-54 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรของกองคลัง เทศบาลตาบลปัว จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
ดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลปัว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ง าน ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลตาบลปัว มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติง าน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

-552.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน เพื่อให้
กิจกรรม เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงานเทศบาลตาบลปัว เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้ง
ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลาดับ
จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลตาบลปัว ยังต้องบริหารจัดการด้านสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูา
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา,
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้าน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้อง
คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม และเสมอภาค
2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงในการให้บริการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลปัว ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

-565. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดาเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงาน
บริการสาธารณะ
2. ประชุมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตรวจสอบได้
3. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กาหนดให้มีการแสดงขั้น ตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ
อย่างชัดเจน และกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติง าน ณ ที่ทาการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหาร
และประชาชน รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ
6. ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ ดาเนินการปรับปรุง การให้บริการเพื่อสร้า งความพึ ง พอใจแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80
3. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม หรือ เลือกปฏิบัติ

-57 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยกาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และแก้ไข
ปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานราชการ ในภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติง านตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตาบลปัว ขึ้น เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลปัว มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติง านเป็น ไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติง านอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ทราบขั้นตอน กระบวนงาน ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องกากับความประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เสมอภาค โปร่งใส
และตรวจสอบได้
5. เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
5. วิธีดาเนินการ
1. เสนอมาตรการเพื่อขออนุมัติดาเนินงาน
2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดวางแนวทาง /คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. ดาเนินการจัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ
5. ประชาสัมพันธ์คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทุกส่วนราชการทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
9. ตัวชี้วัด
1. มีคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ได้ถูกต้องตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. มีขั้นตอน แผนผัง ระยะเวลา ในการให้บริการอย่างชัดเจน

-58 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปั ว เป็ นองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง ที่จัด ตั้ง ตามพระราชบัญ ญัติ เทศบาล
พ.ศ.2476 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อกระจายอานาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้ มีบทบาทหรือมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กาหนดให้ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน”
ดัง นั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส และเป็นธรรม
จึงได้จัดกิจกรรม การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลปัว ขึ้น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตาบลปัว ในด้านต่างๆ
2. เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เปูาหมาย / ผลผลิต
ประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลปัว
5. วิธีดาเนินการ
1. เสนอขออนุมัติเพื่อดาเนินการประเมิน
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง/วิธีการประเมิน
3. ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบสอบถาม/วิธีการสังเกต)
4. สรุปผลการประเมิน รายงานผู้บริหารทราบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน และนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
6.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7.งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
9 . ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่ต่ากว่าระดับดี หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้รับบริการทั้งหมด
.
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ การบริ การประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้ าที่ของบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อ ย่า งแท้จ ริง หรือ อย่ างน้อ ยมี ผลการประเมิน ไม่ ต่ากว่ าปี ที่ผ่ านมา เทศบาลต าบลปั ว จึง ได้ จัด ท า
มาตรการยกระดับการปฏิบั ติหน้าที่ตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชุม คณะกรรมการเพื่ อส ารวจงานบริก ารที่ เ ทศบาลต าบลปั ว ต้อ งปฏิบั ติ ปรั บปรุ ง ขั้น ตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบัน
1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ

-605) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปิด เผยข้ อมูลและมาตรฐานการให้บริ การ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บ ริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลปัว
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปัว
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลปัวเพิ่มมากขึ้น

-61 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรั บปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลปัว
จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจ
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยคานึงถึงผลลัพธ์ในการให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ
3.4 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และนาไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ให้สั้นลง สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น
4.2 ประชาชนในเขต /นอกเขตเทศบาลตาบลปัว หรือ ประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ
4.3 พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลปัวที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
4.4 มี ก ารมอบอ านาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ง การ อนุ ญ าต การอนุ มัติ และการปฏิ บั ติ ร าชการ
จากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อหาแนวทาง และวิธีการ
6.3 ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
6.5 ติดตามประเมินผลการดาเนินการ รายงานผู้บริหารเพื่อทราบและนาไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลปัว ที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การให้บริการแก่ประชาชน เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

-62 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
คู่มื อส าหรับ ประชาชน เป็น คู่มื อ ที่แ สดงให้ป ระชาชนรั บทราบข้อ มูล ในการติ ดต่ อขอรับ บริ การจาก
หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับ พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่ มีก ฎหมายกาหนดให้ การกระท าใดจะต้ องได้รั บอนุญ าต
ผู้อนุญ าตจะต้องจัดทาคู่ มือสาหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญ าตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คาขอ...” โดยมีเปูาหมาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทา “คู่มือสาหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด
๒) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ
๓) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
๔) เพื่อยกระดับและพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลปัว
๕) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
6) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
3. ดาเนินการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามแนวทางที่กาหนด
4. แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกอง/ฝุาย/งาน ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตาบลปัว ที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับการบริการ เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการ ในการขอรับบริการ และมีประสิทธิภาพ

-632.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง การ เพื่อ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุ ณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่อ งนั้นเป็นอย่า งดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ
การปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจ เทศบาลตาบลปัว ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
ให้บริการประชาชน ที่ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึง ได้จัดทามาตรการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในหน่วยงานเทศบาลตาบลปัว
2. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลปัว
4. เปูาหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว ปลัดเทศบาลตาบลปัว รองปลัดเทศบาลตาบลปัว หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ (หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล/ผู้อานวยการกองทุกกอง)
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนิ นการอื่นใด
ของผู้มีอานาจในหน่วยงานเทศบาลตาบลปัว เพื่อกระจายอานาจในการตัดสินใจ
2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอานาจและทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว รับทราบ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ผู้รับมอบอานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายเป็นประจาทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

-648. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในหน่วยงานเทศบาลตาบลปัว และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตาบลปัวเพิ่มมากขึ้น
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติป ฏิบัติตนให้เป็น ที่
ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมดีเด่น “คนดี ศรีเทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลปัว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว พ.ศ.2560 โดยกาหนด
กลไกและระบบในการบังคั บใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ ง นี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
ประกอบกับได้มีการกาหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่ อรั ก ษาประโยชน์ ส่ว นรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้ บ ริก ารแก่ ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ ว มี อั ธ ยาศั ย และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ , ให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารแก่ ประชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและไม่ บิ ดเบื อ น
ข้ อ เท็ จ จริ ง ,มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ , ยึ ด มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทาโครงการ คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น “คนดี ศรีเทศบาลตาบลปัว” ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรของเทศบาลตาบลปัว ที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อสร้างขวัญ และกาลังใจ แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว
๓. เพื่อสร้างองค์กรที่สงบสุข มีการบริหารงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่ อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์ และเห็ น ความสาคั ญ ของการประพฤติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
- บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลปัว (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างทุกประเภท)
- บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรได้รับการคัดเลือก ยกย่อง ชมเชย จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน/ปี

-665. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร/ปลัด เทศบาล/รองปลัดเทศบาล และผู้บัง คับบัญ ชาระดั บ
ผู้อานวยการกอง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก จากผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันเทศบาล (24 เมษายน ของทุกปี)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างขวัญและกาลังใจแก่ บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
10.2 บุคลากร ของเทศบาลตาบลปัว เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
10.3 การบริหารงานราชการ ของเทศบาลตาบลปัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
นาไปสู่การปูองกันการทุจริต คอรัปชั่น

-672.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
 1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
ผู้มีจิตสาธารณะ)

โครงการวันเทศบาล (กิจกรรมการประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากร

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปัว ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของวันเทศบาล จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาและช่วยทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตน กิจกรรมมอบเกียรติ
บัตรผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและการประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีจิตสาธารณะ
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด การจัดกิจกรรมดังที่กล่าวมานั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงความสาคัญและความ
เป็นมาของการก่อกาเนิดหน่วยงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น จะก่อให้เกิดผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลัง ใจ ในการทางานให้กับ พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เล็ง เห็นถึง ความสาคัญ ของ
เทศบาลในการอานวยประโยชน์ แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน รวมทั้ง เพื่อเป็น การกระชั บความสัมพั นธ์ระหว่า ง
เทศบาลกับประชาชนอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน และบุคลากรของเทศบาลตาบลปัว ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว
3. เพื่ อ แสดงความรั ก ความสามั คคี ในหมู่ค ณะ และพร้ อมที่ จะปฏิบั ติ หน้ า ที่ต ามมาตรฐานคุ ณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เปูาหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จานวน 120 คน
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๒๔ เมษายน (พ.ศ.2562 – 2564 )
5. วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2. ดาเนินการตามโครงการวันเทศบาล กิจกรรมร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและกล่าวคาถวาย
สดุดีหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
และ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มีความซื่อสัตย์
สุจริต และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน “คนดี ศรีเทศบาลตาบลปัว ” การประกาศเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้มีจิต
สาธารณะ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับทุกฝุาย กิจกรรมพัฒนาและช่วยทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการ
ร่วมกันทาความสะอาด บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลปัว
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
๙. ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตาบลปัวทุกคน เข้าร่วม
กิจกรรม

-68 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุอาเภอปัว)
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และคุ้มครองผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ ในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และการจัดการศพตามประเพณี ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพเกี่ยวกั บ
ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะยึดหลักการผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ สนั บ สนุ น ครอบครั ว ชุ ม ชน ให้ ส ามารถดู แ ลสมาชิ ก เพื่ อ ให้ เ ป็ น
“สูงวัย อย่างมีคุณภาพ” มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เป็นบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพอันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชนและเสริมสร้างระบบการดูแล การส่งเสริม การสนับสนุนและการคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้มแข็ง จึงเห็น
ควรจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อาเภอปัว ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การเสริมสร้างระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิท ธิผู้สูง อายุในชุมชนให้เข้มแข็ง ส่ง เสริมความรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุ การเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุและเพื่อให้เป็นที่ แพร่หลาย
ของสังคมอย่างกว้างขวาง จึงให้มีการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดารงชีพอยู่
ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง และใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
๔. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดารงอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่า
5. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม หรือเป็นผู้สูงอายุ ต้นแบบในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
๓. เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จานวน ๑๒ ตาบล รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน
๔. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอปัวในการวางแผนงาน การจัดงาน.
๒. ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ
๓. การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่นประจาปี ๒๕๕๙ และผู้สูงอายุที่มีอายุยืนเกิน ๑๐๐ ปี
๔. วิทยากรบรรยาย การดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนในวัยผู้สูงอายุ/การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ
๕. การเผยแพร่/นาเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลปัวและชมรมผู้สูงอายุตาบลวรนคร
ที่ได้รับผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
๖. สรุปผลและมีการประเมินผลโครงการ

-69๕. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๖. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว (ตึกใหม่ ชั้นล่าง) อาเภอปัว จังหวัดน่าน
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอาเภอปัว
๘. งบประมาณ
๑. ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลปัว จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๒. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๒. ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการดูแลตนเอง และใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน
โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
๔. เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณค่า
5. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลต้นแบบ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม หรือ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ในด้านต่างๆ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้สู งอายุ ได้ รับ ความรู้ ในการดูแ ลรั ก ษาสุข ภาพทั้ ง ด้ านร่ า งกายและจิต ใจ มี ศั กยภาพ ในการเป็ น
สูงวัย อย่างมีคุณภาพ
2. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเป็นบุคคลต้นแบบ
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลปัว มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
บุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ

-702.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิด ชูเกียรติ แก่บุคคลต้นแบบที่ดารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปัว)
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงมีพ ระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้า
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความ
เปลี่ยนแปลงต่ างๆ ซึ่งการเกษตรในสมั ยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิต เพื่อการบริโ ภคโดยอาศัย ธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อ
การบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจา กการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว แทนที่จะ
ซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลตาบลปัว ได้เห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่ม
จากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึง ได้ร่วมกับศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลปัว จัดทาโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปัว โดยมีการอบรม
ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถนาไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ และจัดกิจกรรม
เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์ บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรตาบลปัว อีก ทั้ง ยัง เป็น ตัว อย่ างให้ แก่เ กษตรกรได้ น้อ มนาแนวทางปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างและเป็นวิทยากร ประจา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตาบลปัว
4. เปูาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
5. สถานที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลปัว
2. ดาเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตาบลปัว
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ไ ด้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร

-717. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ฝุายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองการศึกษา เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลปั ว มี อ านาจหน้ า ที่ ด้ า นการบริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น และการใช้ จ่ า ย
งบประมาณในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด ดังนั้นการดาเนินการบริหารจัดการ
ต่างๆ ต้องคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริต
หรือดาเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึง ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึง แม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง สาคัญ ที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทา มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดแนวทางใน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลต าบลปั ว ปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือเป็นมาตรการและนาไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2. กาหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปัว โดยมีกรอบดังนี้
- ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ
- ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค

-733. ประกาศ/แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5. กากับติดตามมาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดาเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรของเทศบาลตาบลปัวกับผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม
- ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตาบลปัว

-74 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การจัดทาคู่มือและส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปัว ในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น
เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึง สาเหตุของปัญหาที่เกิด ขึ้นภายใน
ท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของ
ปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไ ขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริ ตได้ เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทาคู่มือ
และส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานและการดาเนินการที่
ปราศจากผลประโยชน์
2. เพื่อให้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
ได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป
4. เปูาหมาย / ผลผลิต
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 20 เล่ม
5. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
3. นายกเทศมนตรีแจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาลทุกคนถือปฏิบัติ
4. เชิญวิทยากรจาก ปปช.น่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม)
6.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7.งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
9 . ตัวชี้วัด
ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตาบลปัว

-752.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบ เพื่ อให้ การบริห ารราชการของคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ในการดู แลความปลอดภัย ให้แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและ
แก้ไ ขปัญ หาการทุจริ ตประพฤติมิ ชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุ จริตดังกล่าว
และกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลตาบลปัว
จึงได้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร
และทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตาบลปัว
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตาบลปัว ในการปูองกันการทุจริต
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว ทั้งฝุาย
การเมือง ฝุายข้าราชการประจา และประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อให้การบริหารงานราชการของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นองค์กรแห่งการต่อต้านการทุจริต
4. เปูาหมาย / ผลผลิต
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลตาบลปัว
5. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
9. ตัวชี้วัด
จานวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่มีการปฏิบัติตามแผนปูองกันการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ทั้งหมด

-76 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อานาจข้าราชการ ในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ ในการกากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบริหารงานราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ ตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระ เพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่ง ใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สาคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
เทศบาลตาบลปัว ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการตรวจสอบการทุจริต จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐ และองค์กรอิสระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่มีหน้าที่กากับ ดูแล และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลไกการตรวจสอบ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบ ในการรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปัว จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งจากภาครัฐ หรือ ผู้กากับ
ดูแล และองค์กรอิสระ เช่น
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจาก คณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA
- การรับการตรวจจาก สานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในหน่วยงาน
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือ / ผลการตรวจสอบ ให้ผู้บริหารทราบ

-777. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลปัว ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

-782.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้อ งเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลปัว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่ง เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ การรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลปัว
รวมถึง จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัวขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรกา รจัดการในกรณีไ ด้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีไ ด้รับ ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติง านและ
ดาเนินการแก้ไ ขปัญหาเรื่องร้อ งเรียนที่ไ ด้รับ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เ ป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญ ญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่ว ยงาน สามารถเข้า ใจและใช้ ประโยชน์จ ากกระบวนการและขั้น ตอนดัง กล่า วได้ต รงกั บความ
ต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลปัว ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

-79 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “กากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรีย บร้อย สามารถแก้ไ ขความเดือดร้อ นของ
ประชาชนได้อย่า งมีประสิ ทธิภาพ เทศบาลตาบลปัว จึง ได้จัดทามาตรการกากับการดาเนิน การเกี่ย วกับเรื่อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีกระบวนการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
2. เพื่อ ให้มีมาตรการกากับติดตามการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดาเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ของบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
4. เปูาหมาย
มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. กาหนดมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
- กระบวนการขั้นตอนลงโทษ
- กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาความผิด
4. กากับติดตามการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกากับการดาเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในเทศบาลตาบลปัว
5. เผยแพร่ มาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว
ให้สาธารณะชนทราบ
6. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการกากับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
เทศบาลตาบลปัว ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

-808. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีกระบวนการกากับการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตาบลปัว เพิ่มมากขึ้น
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การประกาศมาตรการสาหรับผู้กระทาความผิดการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ทั้ง หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กาลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่ กล่าวถึงกันมาก ดังนั้นเพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่
ว่าเทศบาลตาบลปัว เป็นองค์กรที่มีความโปร่ง ใส และตระหนักถึงความสาคัญ ในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติ
มิชอบของบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทาประกาศมาตรการสาหรับผู้กระทาความผิดการทุจริต ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลปัว ได้ตระหนักถึงบทลงโทษที่เด็ดขาด กรณีกระทาการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากร ของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติดาเนินงาน
2. กิจกรรมได้รับอนุมัติ
3. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการงานตามกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด
มีการจัดทาประกาศมาตรการสาหรับผู้กระทาความผิดการทุจริต
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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคภาคประ ชาชน
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ทุก
ขั้นตอน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญ ญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลปั ว จึ ง ได้ จั ด ท า
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อ มูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ
รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ของเทศบาลตาบลปัว แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว สาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ ของเทศบาลตาบลปัวต่อสาธารณชน
4. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล และการปฏิบัติง านของเทศบาล
ตาบลปัว
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตาบลปัว ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว เพื่อดาเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
6.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ/การดาเนินงาน ตามบทบาทอานาจหน้าที่
6.4 จั ด ท าข้ อมู ลแสดงการดาเนิ น งาน และผลการปฏิ บั ติง านของเทศบาลต าบลปั ว เพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ และสม่าเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ
Call Center

-826. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลปัว ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางรายการวิทยุ (รายการ
สถานีข่าวเทศบาลตาบลปัว)
2. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล องค์กร และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและการดาเนินงานต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ กอร์ปกับพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูและ
ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
เทศบาลตาบลปัว ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินงานต่างๆ การประชาสัมพันธ์จึง เป็นหัวใจสาคัญหลักของการดาเนินงาน โดยการให้
ประชาชนได้ รั บ รู้ข่ า วสารที่ ถูก ต้ อ งและทั่ว ถึ ง ซึ่ ง ปั จจุ บั นมี ช่ อ งทางการประชาสัม พั น ธ์ที่ ห ลากหลาย และการ
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุชุมชนก็ถือได้ว่าเป็นสื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและรวดเร็ว
เทศบาลจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล (จัดรายการวิทยุ “ข่าวสารและนานาสาระกับ
เทศบาลตาบลปัว”) ขึ้น

-833. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ภารกิ จ และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ของเทศบาล
ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง
3.2 เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจและความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งเทศบาลกั บ ประชาชน และ
หน่วยงานภายนอก
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
- จัดรายการวิทยุ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. ของทุกวันอังคาร
4.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่งถึง
- มีความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนวรนคร คลื่ น วิ ท ยุ ร ะบบเอฟเอ็ ม ( FM) ความถี่ 101.5 MHz
ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน

บ้ า นเก็ ต

6. วิธีดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานงานกับสถานีวิทยุเพื่อกาหนดช่วงเวลา
6.2 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
6.3 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.4 ดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
6.5 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 16,500 บาท โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า ชั่ ว โมงสถานี วิ ท ยุ จ านวน 1 ชั่ ง โมงต่ อ สั ป ดาห์
อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน รวมจานวน 11 เดือน
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น
10.2 ประชาชนและหน่วยงานภายนอกมีความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
เทศบาลมากขึ้น

-84 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพัน ธ์ (Public Relations) เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล องค์กร และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและการดาเนินงานต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิ ดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ กอร์ปกับพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้เข้าตรวจดูและ
ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
เทศบาลตาบลปัว ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจและอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี แก่ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานต่างๆ การนาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่บนเว็บ
ไซค์ของหน่วยงาน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เทศบาลจึงได้จัดทา
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซค์ของเทศบาล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ภารกิ จ และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ของเทศบาล
ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง
3.2 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข่ า วสารของ
ประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 เชิงปริมาณ
- ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารบนเว็ บ ไซค์ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆหรื อ
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4.2 เชิงคุณภาพ
- ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่งถึงและเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว เว็บไซด์เทศบาลตาบลปัว www.tessabanpua.com
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
6.2 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
6.3 ดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
6.4 สรุปผลการดาเนินงาน

-857. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น
10.2 ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลปัว ได้หลายช่องทาง”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลปั ว จึ ง ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ๆ ของ
หน่วยงาน ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และเข้าถึ ง ข้อมูลตามภารกิจหลั กของเทศบาลตาบลปั ว
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปัว
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปัว ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน

-86๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจา
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
6. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
7. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของ อปท.
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลปัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

-873.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
 1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ“กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆ ตามภารกิ จและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ เทศบาล
ตาบลปัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว ได้ จึง ได้ จัด ทา มาตรการกากับ ติด ตามการเผยแพร่ ข้อ มูล ข่า วสารของเทศบาล
ตาบลปัว ขึ้น เพื่อกากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของเทศบาลตาบลปัว
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับ ติดตาม ให้หน่วยงานของเทศบาลตาบลปัว ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
2. เพื่อกากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตาบลปัว เผยแพร่ข้อมูลการให้ บริการต่างๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. กากับ ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนด
2. กากับติดตามหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลต าบลปัว ให้ปิด ประกาศ เผยแพร่ข้ อมูลข่า วสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว
2. กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลปัว ต่อสาธารณชน ดังนี้
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากาลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคานวณราคากลาง

-88- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
3. กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4. ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว
5. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ต่อสาธารณชน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลปัว

-89 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:มาตรการ“สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)”
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ถือเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร ในการขับเคลื่อ นการพัฒนางาน
ของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้อง
มีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการ
พัฒนาระบบบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และเป็นธรรม บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี ประชาชนเกิดความพึง พอใจในการให้บริการ เสริมสร้าง
ค่านิยมแห่งการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในองค์กร
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปัว ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ จึงได้จัดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล ของเทศบาลตาบลปัว
3.2 เพื่ อให้การปฏิบัติงานของนั กทรัพยากรบุคคลและผู้ที่เ กี่ยวข้อ ง มีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติง าน
ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริต ในการแสวงหาผลประโยชน์ จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติ งานด้านการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตาบลปัว ให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่ง มีความสามารถ เข้ามาทางาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปัว จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการด้านการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล และระเบียบ กฎหมาย
6.5 สรุปผลการดาเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล

-9010. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
- นักทรัพยากรบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย
ตามมาตรฐาน และ หลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว มีความพึง พอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่น้อยกว่า 90%
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปั ว มีความโปร่ ง ใส สามารถปูองกัน การทุจ ริต หรื อ
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ได้

-91 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ
เทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง ใช้ ห ลั ก การให้ ร างวั ล เป็ น แรงจู ง ใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เกิ ด แรงกระตุ้ น ในการพั ฒ นาผลงาน
ซึ่ง นายกเทศมนตรี ตาบลปัว ได้ให้ความสาคัญ ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ งล าดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ ง การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บัง คั บบัญ ชาในการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของผู้ ใต้บัง คับบัญ ชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ได้ ก าหนดให้ น ายกเทศมนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ า ง
ด้วยเหตุผลนี้เอง เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทา มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตาบลปัว เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กรรมการ และพนั ก งานเทศบาล ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานการเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น
เลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกลั่นกรองผลการ
การประเมิน ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใส และเป็นธรรม ในการพิจารณา
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง ให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิ จารณาทบทวนผลการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทาง ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

-92 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้างของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิ จารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทากิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ตาบลปัว ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ –
จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตาบลปัว
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การกากับ ดูแล การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกโครงการ ของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง / กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จากการจัดซื้อ-จัดจ้าง
10.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
10.3 การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลปัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

-943.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ "จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง บัญญัติไ ว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
2. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
2.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
2.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
2.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เปูาหมาย
1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว จานวน 1 เล่ม
๒. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตาบลปัว
6. วิธีการดาเนินงาน
6.๑ จัดทาร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๒ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลปัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๒. การขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปัว

-95 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตาบลปัว ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามอานาจหน้าที่ ของเทศบาล
ตาบลปัว ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มี ข้ อ มู ล หรื อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภทต่ า งๆ เผยแพร่ ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ และมี ช่ อ งทางเข้ า ถึ ง ได้
โดยสะดวก มากกว่า 10 ประเภท ขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ประชาชน เช่น
1) แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3) แผนการดาเนินงาน
๔) แผนอัตรากาลัง
5) แผนการจัดหาพัสดุ
๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
7) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
9) งบแสดงฐานะทางการเงิน
๑๐) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
11) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
12) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
13) ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลปัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวน/ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลปั ว ได้ เ ห็นความสาคั ญ ของการส่ง เสริ มให้ เกิด การมีส่ว นร่ว มอย่ างกว้างขวางและ
เท่าเทียมกันโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการจัดเวที
ประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุ ม ชุ น เพื่ อ นามาเป็ น ข้ อ มู ล การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง จั ด ท าแผนชุ ม ชน แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลปัว โดยเฉพาะกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ตลอดจนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได้จัดทา โครงการจัดเวทีประชาคม ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและทุกภาคส่วน ในเรื่องดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลปัว
2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลปัว
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญ หา และส่ง เสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2. จัดเวทีประชาคม
3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-974. สรุ ป ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการจั ด ประชาคม เพื่ อ ก าหนดกิ จ กรรมโครงการไว้ แ ผนชุ ม ชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
4. มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชนที่ได้มาตรฐาน สาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น

-98 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลปัว ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อช่วย
บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุม
ทั้งหมด จานวน ๑๓ ชุมชน/หมู่บ้าน โดยกิจกรรมนี้ได้บูรณาการในกิจกรรม/โครงการ การอบรมให้ความรู้ กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร/ตัวแทนของเทศบาลตาบลปัว ได้รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และ
ข้อขัดข้องอื่นๆของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อนาสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
2. เพื่อเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาเชิงรุก ก่อนนาสู่เหตุร้องเรียน
3. เพื่อคัดกรองปัญหาเบื้องต้นก่อนนาเสนอผู้บริหารตามขั้นตอน
4. เพื่อนาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงการทางานโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และข้อขัดข้องอื่นๆ ของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อนาสู่การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
2. นาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงการทางานโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๕. เปูาหมาย
ประชาชนในชุมชน จานวน ๑๓ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลปัว
๖. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
๗. วิธีดาเนินการ
๑. กาหนดพื้นที่เปูาหมายที่ดาเนินการรับฟังปัญหาและขอเสนอแนะ
2. แจ้งผู้บริหารทราบ
3. บูรณาการในแผนงานงาน กิจกรรม / โครงการหลัก
4. สรุปรวบรวมปัญหาที่ได้รับฟังจากชุมชนนาเสนอผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน
๘. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 (โดยพิจารณาตามความเหมาะสม สอดคล้อง กับกิจกรรม/โครงการหลัก
๙. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ (บูรณาการในกิจกรรม/โครงการหลัก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๑๐. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลปัว
๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี

-99 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ตาบลปัว ถือได้ว่าเป็นตาบลที่มี ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสูง สุดในประเทศไทยปี พ.ศ.2556
และเกิดอุบัติเหตุจราจรประมาณเฉลี่ยเดือนละ ๑ – ๒ ราย ซึ่งทาให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย ถึงขั้นเสียชีวิต และ
สูญเสียทรัพย์สิน (ข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรปัว และโรงพยาบาลปัว 2559 ) ในกลุ่มของผู้ดื่มหน้าใหม่ และวัย
แรงงาน รวมถึงผู้ สูงอายุ ยังมีผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จานวนมากในแต่ละหมู่บ้าน มีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี งานศพ และช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ทุกหมู่บ้าน ทาให้ผู้นาชุมชน
เห็นเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข จากต้นเหตุของปัญหาที่เกิด จะต้องลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว
และในชุมชน จึงได้ร่วมประชุมประชาคมตาบลปัว โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมายได้แก่หมู่บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6
ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน ขึ้นเพื่อเป็นหมู่บ้านนาร่องต้นแบบในการลดละเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเสนอโครงการแก้ไขปัญหาระยะยาว จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไป สอดแทรกในกิจกรรม ต่าง ๆ
และให้ เ ห็ น โทษของการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาอื่ น ๆ ตามมา โดยมี แ นวคิ ด และการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. การลดปัญหาการดื่มสุราในของคนในตาบล และหมู่บ้าน และ กลุ่มเยาวชน ดังนั้น คนในชุมชนและ
ทางเทศบาลตาบลปัว จึงมีความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหานี้โดยการทาโครงการนี้ โดยเป็นการร่วมมือของทุกคนใน
ชุมชน
๒. การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่ม ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและเยาวชน โดยการทา ลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นความร่วมมือของเทศบาลตาบลปัว สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมประจาตาบล ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน และ วัดบ้านสวนดอก
๓. ต้องการให้ชุมชนตาบลปัว เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งโดยใช้หลักศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นพลังใน
การจัดการปัญหาในชุมชน โดยคนในชุมชน ในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ และทุกวันเสาร์ของเดือน
๔. การแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้สินจากการจัดงานที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยึดแนวทางของ
ท่านนายกเทศมนตรีตาบลปัว ที่ได้กล่าวไว้ว่า เลิกเหล้า ลดปัญหา เลิกจน งานประเพณีในตาบลต้องปลอดเหล้า โดย
ขอความร่วมมือกับเจ้าภาพงานที่สมัครใจเข้าร่วมในการงดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมอบปูายประชาสัมพันธ์ไว้
หน้างานให้เห็นชัดเจน
๕. การมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บปุวยด้วยโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง ความพิการ และเสียชีวิต ด้าน
สภาพจิตใจ ทาให้เกิดความเครียด วิตกกังวล
เทศบาลต าบลปั ว อ าเภอปั ว จั ง หวั ด น่ า น จึ ง มี แ นวทางในการด าเนิ น งาน ประกอบกั บ การที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกาหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ที่เมื่อถึง
ช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด ๓ เดือน จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์ และตั้ งใจศึกษาปฏิบัติธรรม
รักษาศีล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลดเลิก อบายมุขและรายจ่ายฟุุมเฟือย ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงในครอบครัวและอุบัติเหตุทาง
จราจรบนท้องถนน ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้เสียค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียมากถึงปีละ
๒ แสนล้านบาท ทางเทศบาลตาบลปัว จึงได้ร่วมกันรณรงค์ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยใช้แนวคิด

-100“เข้าพรรษา ชวนทาความดีงดเหล้า” ประกอบกับ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่การรณรงค์สร้างจิตสานึกทางสังคมจะร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายไปด้วยกัน
ซึ่งเทศบาลตาบลปัว ได้เล็งเห็นความสาคัญของการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ ใน
ชุมชนตาบลปัว จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อดาเนินการขั บเคลื่อนในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
อุบัติเหตุการจราจรภายในตาบลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ
และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้าโดยการชักชวนคนในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น
3.๒ เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่และทากิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์
3.๓ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
3.๔ เพื่อเชิญชวน บุคคล ครอบครัว และร้านค้าสีขาว ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา
4. เปูาหมาย
กลุ่มเปูาหมายที่กาหนดในการดาเนินโครงการ จานวนทั้งสิ้น 2,000 คน ประกอบด้วย
4.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว
4.๒ พนักงานเทศบาลตาบลปัว
4.๓ ผู้นาฝุายปกครอง ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลปัว
4.๔ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตาบลปัว
4.๕ ชมรมผู้สูงอายุตาบลปัว
4.6 กลุ่มฮักบ้านสวนดอก
4.7 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนดอก
4.8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปัว
4.9 วัดในเขตพื้นที่ตาบลปัว
4.10 โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลปัว
4.12 วิทยาลัยการอาชีพปัว
4.13 เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร
4.14 สมาชิก อปพร./ชรบ.บ้านสวนดอก
4.15 เด็กและเยาวชนในตาบลปัว
4.16 ร้านค้าที่จาหน่ายและผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านสวนดอก
4.17 ประชาชนทั่วไป
5. สถานที่ดาเนินโครงการ
หมู่บ้านสวนดอก และในเขตเขตพื้นที่เทศบาลตาบลปัว
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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7.๑ ขั้นเตรียมการ
- ประชุ ม ที ม งานในการวางแผนและชี้ แ จงรายละเอี ย ดกิ จ กรรม ฯ และมอบหมายหน้ า ที่
ให้กับ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมคณะดาเนินงาน ชี้แจงการจัดดาเนินโครงการ แนวทางใน
การดาเนินการ และมอบหมายหน้าที่
- ประชุมมวลชนบ้านสวนดอก เพื่อชี้แจงกาหนดการดาเนินการตามกิจกรรม และระดมกาลัง
ในการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม ให้แก่ผู้นาชุมชน และภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
7.๒ ขั้นดาเนินการ
1. ดาเนินการประสานงานกับฝุายที่เกี่ยวข้องและผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่
2. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แอลกอฮอล์ และโทษของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตาบลวรนคร
3. จัดอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวรนคร ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน
4. จัดมหกรรมรณรงค์ ท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยมีกิจกรรม
ต่างๆดังนี้
4.1 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ ปูายกิจกรรมรณรงค์ ,ปูายร้านค้าสีขาว
4.2 จัดให้มีการลงชื่อปฏิญาณตนของนักเรียน บุคคล ครอบครัว และร้านค้าสีขาวในการงด
เหล้าเข้าพรรษา และงดเหล้าเพื่อแม่
4.3 มอบปูายร้านค้าสีขาว สาหรับผู้เข้าร่วมแสดงเจตจานงในการลดเหล้าเข้าพรรษา
4.4 มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบลดละเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.5 มอบเกียรติบัตรหมู่บ้าน,หน่วยงาน,กลุ่มพลังต่างๆในการร่วมรณรงค์ลดเลิก การบริโภค
แอลกอฮอล์
4.5 แสดงพลังพลเมือง เต้นชิกเก้นแดนส์ เป็นสัญลักษณ์ “ลดเมา เพิ่มสุข”
7.๓ ขั้นประเมินผล
- ประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
- ประชุ ม สรุ ป ผล /ถอดบทเรี ย นในการจั ด กิ จ กรรมโครงการรวมทั้ ง สรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค
การจัดงาน และข้อเสนอแนะ
8. งบประมาณ
1. การจัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และโทษของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ต่อ
สุขภาพ ตามโครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตาบลวรนคร
อาเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ 15,000 บาท
2. การจัดอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน เรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และโทษและ
พิษภัยของแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพและชุมชน ณ โรงเรียนวรนคร หมู่ที่ 5 ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน
งบประมาณ 16,200 บาท
3. การจัดทากิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย สุขใจบนท้องถนน” งบประมาณ 6,300 บาท
4. จัดกิจกรรมมหกรรม รณรงค์ ลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตาบลปัว
งบประมาณ 25,300 บาท
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9.๑ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้รับการพัฒนา บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ
และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า
9.๒ เกิดบุคคลต้นแบบ ครอบครัวปลอดเหล้า และ ร้านค้าสีขาว เพิ่มขึ้น
9.๓ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา และเกิดแนวคิดในการ
ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
9.๔ คนในชุมชนร่วมลงนามปฏิญาณตน ครอบครัว และร้านค้าสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา
9.5 เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลปัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในท้องถิ่น

-1033.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลปัว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่ง เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่อ งทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ การดาเนิน การรับ เรื่ องร้ องเรีย น เป็น ไปด้วยความเรีย บร้อ ย สามารถแก้ ไ ขปัญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ได้แต่ง ตั้ง คณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนป ระจา
เทศบาลตาบลปัว รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัวขึ้น เพื่อดาเนินการจัดการใน
กรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อความสะดวก /เพิ่มช่องทางแก่ประชาชน ในการร้องเรียน/ ร้องทุกข์
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติง านและ
ดาเนินการแก้ไ ขปัญหาเรื่องร้อ งเรียนที่ไ ด้รับ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เ ป็นไ ปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญ ญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่ว ยงาน สามารถเข้า ใจและใช้ ประโยชน์จ ากกระบวนการและขั้น ตอนดัง กล่า วได้ต รงกั บความ
ต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลตาบลปัว ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

-104 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลปัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดต่อประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนในพื้นที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังเทศบาล เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ดังนั้น เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลปัว ขึ้น เพื่อให้
การปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้อง/ทุกข์ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไ ขปัญ หา
ข้อร้ องเรียน/ร้ องทุ กข์ ของประชาชนได้อ ย่างเหมาะสม มีความโปร่ ง ใส ถู กต้ องตาม ระเบีย บ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างสะดวกและเหมาะสม
2. ประชาชนสามารถทราบช่องทาง /ขั้นตอน/และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการรับแจ้ง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. กาหนดเจ้าหน้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีแผนผัง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ www.tessabanpua.com ตู้รับฟังความ
คิดเห็น โทรสาร โทรศัพท์ ศูนย์ให้คาปรึกษาเรื่องกฎหมาย เวทีประชาคม หรือการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
5. วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ประชาชนทราบ
5. ดาเนินงานตามขั้นตอน และสรุป รายงานผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน /ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตาบลปัว
9. ตัวชีว้ ัด
1. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
2. มีผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย /ผู้ร้องเรียน สามารถติดตามและรับทราบผลการดาเนินการได้

-1053.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลปัว ได้ เห็นถึงความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม
จึง ได้จัดทามาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลปัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์ ต่างๆ ให้มีความเป็นธรรม เหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว
รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับ ติดตาม การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลปัว ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะดวกและรวดเร็ว
4. เปูาหมาย
1. กากับ ติดตาม การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. กากับ ติดตาม ให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สะดวกและ
รวดเร็ว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลปัว
2. ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลปัว เพื่อกากับ
ติดตาม การจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน ได้อย่างเหมาะสม สะดวก และ รวดเร็ว
3. คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับ ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลปัว
- กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน
และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างชัดเจน

-106- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไ ขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความ
คืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว ให้ทุกส่วน
ราชการของเทศบาลตาบลปัวรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
7. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญ หา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนในการร้องเรียน
4. มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. มีการกากับ ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กาหนดไว้
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ของเทศบาลตาบลปัว”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้ มค่าในการให้บ ริการ ไม่มีขั้น ตอนปฏิบัติง านเกินความจาเป็น มีการปรับปรุ ง ภารกิจให้ทันต่ อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผล
การให้บริการอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น เพื่อให้การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนดาเนินการแก้ไ ขปัญ หาความเดื อดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว เป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ าที่ เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดท าคู่มือ รับเรื่ องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่ ง ในกรณีการร้องเรีย น
ที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลปัว มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม
4. เพื่อนาปัญหา ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน การยกย่อง ชมเชย หรือ
การขอข้อมูล ไปปรับปรุง พัฒนา องค์กร
4. เปูาหมาย
1. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ หรือ
แนวทางเดียวกัน และเสมอภาค
2. การจั ดการแก้ ไขปัญหา ช่องทางการร้อ งเรียน/การติดตามผล และการแจ้ง ผลการดาเนิน การเรื่อ ง
ร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. เทศบาลตาบลปัว สามารถนาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ การยกย่องชมเชย ไปพัฒนา
องค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
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1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อจัดวางระบบ ขั้นตอน กระบวนการ ช่องทาง แบบฟอร์ม หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างเหมาะสม สะดวก และ รวดเร็ว
3. ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามแนวทางที่กาหนดไว้
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกัน
5. แจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
5. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ต่อผู้บริหาร
เพื่อนาไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2. การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เสมอภาค
3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. มีการแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมีการรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารทราบเพื่อนาพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สาธารณชน
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้ง ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตาบลปัว จะบริหารงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่งชาติ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน นโยบายผู้บริหารเทศบาลตาบลปัว เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ดังนั้น เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น เพื่อให้มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในสภาวะปัจจุบัน และเป็นยุทธศาสตร์ในการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตลอดจนเพื่อ
เป็นการส่ง เสริ มให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ การบริ หารกิจการของ
เทศบาลตาบลปัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลในห้วงระยะสี่ปี (2561 -2564)
3.2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ
4. เปูาหมาย
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 จานวน 70 เล่ม
4.2 ประชาชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว และ ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาคมเมืองและแผนชุมชน
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดประเด็นหลักและแนวทางการพัฒนาตลอดจนปัญหาความต้องการของชุมชน
6.3 รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา แนวทางการและปัญหาความต้องการของชุมชนมาจัดทาเป็นร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
6.4 เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณา
6.5 เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

-1107. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
9. งบประมาณ
จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผน
10.2 เทศบาลตาบลปัว มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนขึ้น
10.3 เทศบาลตาบลปัว มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

-1113.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
การติ ด ตามเป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการ ปั ญ หาอุ ป สรรค และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน ส่วนการประเมินผลเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่ าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจในการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กาหนดให้มีการดาเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น สอดคล้ องกับใช้จ่ ายงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี เพื่อให้การดาเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาล เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยและอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทศบาลต าบลปั ว
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติง าน และร่วมปรับปรุ ง แก้ไ ข
โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลปัว
4. เปูาหมาย
1. มีผลการดาเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปัว ปีละสองครั้ง (ระหว่างเดือน
ตุลาคม และเดือนเมษายน )
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลปัว
5. วิธีดาเนินการ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลทั้งในภาพรวมและแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปัว
4. จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปัว พร้อมความเห็นเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

-1126.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7.สถานที่ดาเนินการ
ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลปัว
8. งบประมาณ
จานวนเงิน 5,000 บาท
9.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงความสาเร็จของการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
3. ทาให้มีข้อมูลในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปัว
5. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการ ของเทศบาลตาบลปัว โดยภาคประชาชน

-113-

มิติที่ 4
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เป็นหลักประกันขององค์ กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่ง เสริมการปฏิบัติง านให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์ ก ร รวมทั้ ง การเป็ น ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษากั บ ฝุ า ยบริ ห าร ในการปรั บ ปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญ ที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อีกด้วย
ดัง นั้ น เทศบาลตาบลปัว จึ งได้ ดาเนิน โครงการจัด ทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่ อให้ การ
บริหารงานราชการด้านควบคุมภายในของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีมาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ทั้งด้านการเงินและการบริหารจัดการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร
ของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อเทศบาลตาบลปัว
3. เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุง ระบบการทางานของเทศบาลตาบลปัว ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปูองกันการทุจริต ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสาเร็จของงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน

-1146. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
แต่ละส่วนราชการ ในเทศบาลตาบลปัว
3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตาบลปัว ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ คาสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่ามีการดาเนินการด้วยความประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือไม่
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารหรือ
ทางราชการ
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหาร เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปูองกันการทุจริต รวมทั้ง เพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตาบลปัว
๓. มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริตในเทศบาลตาบลปัว
4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ

-1154.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ก าหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนั บจากวันสิ้นปีงบประมาณ ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้
เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด ดังนั้นเพื่อ
ให้การมีการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลปัว จึงได้มีการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลปัว ขึ้น เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวางระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลปัว มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้ อตกลง
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เพื่ อ ติด ตามและประเมิน ผลการควบคุ มภายใน และรายงานต่ อนายกเทศมนตรี ผู้ ก ากั บดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
1. เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความประหยัด และคุ้มค่า
2. เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ย อมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลปัว บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลตาบลปัว

-1166. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร
2. ผู้บ ริ หารมี ห นัง สือ แจ้ง ให้ ทุ กส่ ว นราชการดาเนิน การจัด วางระบบควบคุ มภายใน การติ ดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินก ารประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุ มภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ 6 ระดับองค์ก ร และนาเสนอผู้บ ริหาร พร้อมจัดส่ ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
5. นาผลการประเมิน ไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุ คลากรมีความรู้ค วามเข้าใจ เกี่ ยวกับ ระเบี ยบ กฎหมาย ลดความเสี่ย ง ประหยั ดทรัพ ยากรและมี
ความคุ้มค่า
2. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6
และเสร็จตามกาหนดเวลา
3. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 มีการดาเนินการแก้ไข
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
5. มีการเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทาง ที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
 1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสนับสนุนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยมีเปู าหมายของการ
บริหารงานบุคคล คือการได้มาซึ่ง บุคคลที่ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จในการทางาน และพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากร กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การกาหนดนโยบาย การวางแผนกาลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน การพัฒนา การประเมิน สวัสดิการ และ
วินัย จนถึงการออกจากราชการ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลต าบลปั ว เป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กฎหมาย มีความเสมอภาค จึงได้จัดทามาตรการสนับสนุนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารงาน
บุคคล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
การเลื่อ นระดั บ และการเลื่อ นขั้ นเงิ นเดือ น ของพนัก งานเทศบาล หรือ ลู กจ้ าง เพื่อ ให้ ไ ด้ บุ คลากรที่ มีคุ ณภาพ
มีความรู้ ความสามารถ โปร่งใส และเป็นธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับดูแล การบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
2. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
3. เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เปูาหมาย / ผลผลิต
ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแล ในการบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
การย้าย การโอน ของเทศบาลตาบลปัว
5. วิธีการดาเนินการ
- แต่ งตั้ง กรรมการจากภาคประชาชน ให้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแล ในการบรรจุแต่ ง ตั้ ง
ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหา การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง หรื อ การรั บ โอน (ย้ า ย) มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ สาธารณชน รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มี ก ารประชาสั มพั น ธ์ ป ระกาศรั บ สมั ค ร หรื อ ประชาสั ม พั นธ์ ต าแหน่ง ว่ า ง ลงในเว็บ ไซต์ และบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปัว
- ในการบรรจุแต่งตั้ง หรือการโอน (ย้าย) แล้วแต่กรณี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ หรือเพื่อตรวจสอบขั้นตอนในการดาเนินการ
- การออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือคาสั่งให้โอน (ย้าย) ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่านก่อน

-118- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่/แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทุกกอง/ฝุาย/งาน ของเทศบาลตาบลปัว ทราบโดยทั่วกัน
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล
9 . ตัวชี้วัด
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการบรรจุ แต่ง ตั้ง
การย้าย การโอน โดยนาผลการประเมินความพึง พอใจ ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคล
๒. มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารการบริ ห ารงานบุ ค คล
แก่บุคลากรในหน่วยงาน / ต่อสาธารณชน และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้

-1194.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ จ่ายเงิน ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตาบลปัว เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของเทศบาล
ตาบลปัว เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังของ
เทศบาลตาบลปัวได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตาบลปัว ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ง ใส ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ ของ
เทศบาลตาบลปัว จึง ได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงินของ
เทศบาลตาบลปัวขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ตาบลปัว ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ตาบลปัว
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจั ดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตาบลปัว
ต่อสาธารณชน
4. เปูาหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
รายรับ – รายจ่าย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตาบลปัว เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
- รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตาบลปัว
6.2 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
6.3 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกาหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์
6.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน

-1206.5 สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลปัว ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลตาบลปัว
ต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ
2. ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการตรวจสอบ และได้รั บทราบข้อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกั บ การดาเนิน โครงการ
การรับ – จ่ายเงิน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตาบลปัว ทาให้เกิดความโปร่งใส

-121 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิ บัติง านด้า นการคลัง เป็น การทางานที่ ต้องอาศัยระเบีย บกฎหมาย หนั ง สื อสั่ง การ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย ข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัติง าน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์ ก รให้ มี ความโปร่ ง ใส สามารถเปิ ด เผยข้ อมู ล ข่ าวสาร เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลห้วยโพธิ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทา
รายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

-1224.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลต าบลปัว ได้ ยึ ดหลักการบริ หารราชการแบบมี ส่วนร่ว ม ตามเจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมสัง เกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ างของ
เทศบาลตาบลปัว โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้ นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตาบลปัว
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างทุกขั้นตอน ต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทา
การเทศบาลตาบลปัว
4. เปูาหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าไปมีร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
เมื่อมีการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชน มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
6.3 ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการที่สาคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์
และที่ทาการเทศบาลตาบลปัว
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อ -จัดจ้าง และไม่เกิดปัญ หาการทุจริต ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ของเทศบาลตาบลปัว

-123 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการที่สาคัญมากที่จะทาให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบัง คับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งส าเร็ จ ตามแผนการด าเนิ น งานที่ ก าหนดไว้ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
มีกระบวนการขั้นตอนการจัดหาพัสดุ และใช้ประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กองคลัง เทศบาลตาบลปัว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกั บการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพ และเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. กลุ่มเปูาหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินโครงการ
6.1 เขียนโครงการเสนอ เพื่ออนุมัติ
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 ดาเนินโครงการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
6.4 สรุปและติดตามประเมินผล
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปัว
8. ระยะเวลาดาเนินการ
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 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
 1. ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อ ง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็ นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้ น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสั่ง และ
หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อั น มี ผ ลให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดัง นั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เทศบาลตาบลปัว จึง ได้จัดทาโครงการส่ง เสริมความรู้ ด้า น
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาล จานวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว จานวน 12 คน รวม ๑7 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดกน่าน
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6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 กาหนดกรอบ เนื้อหา สาระ ในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน

-1264.3.2 ส่ง เสริ ม สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ มี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของฝุ า ยบริ หาร ตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลปัว มีบทบาทความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติง านของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญ ที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติง านของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึง แม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตาบลปัว ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้ เทศบาลตาบลปัว มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่ วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลตาบลปัว และลด
การทุจริต
เทศบาลตาบลปัว ได้เห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลปัว ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติ หน้า ที่ ได้อย่ างมี ประสิทธิ ภาพและมีประสิท ธิผล เกิดกลไกการปฏิบั ติง านโปร่ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ส่งเสริม ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปัว ในการตรวจสอบ ติด ตาม และประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว
4. เปูาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้สาหรับการประชุม
2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
3. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลปัว

-1277. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว สามารถนาองค์ความรู้ที่ไ ด้ไ ปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา

-128 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญ ที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติง านของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึง แม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาร่ ว มกั น นอกจากจะท าให้ อ งค์ ก รมี บ รรยากาศการท างาน แบบมี ส่ ว นร่ ว มและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต
เทศบาลตาบลปัว จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาล เพื่อให้ การปฏิบัติง านโปร่ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปูาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปัว ทุกคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้ งสมาชิก เทศบาลเป็น คณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่า งๆ เช่น การแปรญัต ติร่า ง
เทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการเฝูาระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคั ญ ในการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไ ข
ปัญ หาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึง จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่ อส่ ง เสริ มการมี ส่ว นร่ว มของภาคประชาชนในการเฝูา ระวั ง ติ ดตาม ตรวจสอบการทุ จริ ต เทศบาล
ตาบลปัว จึงได้จัดทากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับ
ภาคประชาชน รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ใ นการรั บ รู้ แ ละเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการปู อ งกั น แ ละ
ปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนของเทศบาลตาบลปัว
5. พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
6. วิธีดาเนินการ
1. จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน, บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลตาบลปัว เว็บไซต์ และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลปัว สถานีวิทยุ
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลปัว
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวัง การทุจริต ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตาบลปัว

-1307. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตาบลปัว
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตาบลปัว อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของทางราชการ

-1314.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญ หาการทุ จ ริ ตเป็ น ปั ญหาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ นคงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผล ต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปูองกัน
การทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตาบลปัว จึง ได้จัดทากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่ อต้าน
ทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
4. เปูาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลปัว
5. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
6. วิธีดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
2. กาหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปัว
3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่ง เสริม สนั บสนุน และสร้างค่า นิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่ อนตามแนวทาง
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8. งบประมาณดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักปลัดเทศบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเทศบาลตาบลปัว

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)
ของ
เทศบาลตาบลปัว
อาเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)

