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ส%วนท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑. การวิเคราะห)ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค)กรปกครองส%วนท+องถ่ิน 
 

การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ต�องการ บ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองค�กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคล หรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการป,องกันการทุจริตท่ี
มีอยู�ในป-จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 

การทุจริตในระดับท+องถ่ิน พบว�าป-จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน ได�แก� 
การกระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�
สําคัญเพ่ือให�บริการต�าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส%วนขององค)กรปกครองส%วนท+องถ่ินจําแนกเป6น ๗ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด�านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิด

จากการละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
๒) สภาพหรือป-ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะป-ญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส�วนตางๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน  

 
สาเหตุและป0จจัยท่ีนําไปสู%การทุจริตขององค)กรปกครองสวนท+องถ่ินสามารถสรุปเป3นประเด็นได+ ดังนี้  

๑) โอกาส แม�ว�าในป-จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป,องกันและปราบปราม
การทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช� 
กฎหมายท่ีไม�เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เป6นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิดการทุจริต  

๒) ส่ิงจูงใจ เป6นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให�
คน ในป-จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเป6นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร%งใส การทุจริตในป-จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเป6นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป6นการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้  
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เป6นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเป6นห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก� 
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การผูกขาด
ในโครงการก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได+รับคาตอบแทนท่ีไม%เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป6นป-จจัย
หนึ่ง ท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเป6นอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ี
ต�องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได�พิเศษ" ให�กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป6นคุณธรรมท่ีได�รับการเน�น
เป6นพิเศษถือว�าเป6นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป-จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาป 
น�อยลง และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเป6นท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน�ส�วนรวม 

๗) มีค%านิยมท่ีผิด ป-จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริต
เป6นยกย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป6นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมีค�านิยมท่ีผิด 
เห็นว�าการทุจริตเป6นวิถีชีวิตเป6นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป6นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป6นคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉ�อราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ�านเมือง  
 
๒. หลักการและเหตุผล  
 

ป-จจุบันป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นในประเทศไทยถือเป6นป-ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป6นป-ญหา 
ลําดับต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วน ใน
สังคมไทย ไม�ว�าจะเป6นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว�าเป6นองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชั่นและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วน
ท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล�องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชั่น(Corruption Perception Index – CPI)ซ่ึงเป6น เครื่องมือท่ีใช�ประเมินการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT)พบว�า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว�างป̂๒๕๕๕ - ๒๕๕๘อยูท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป̂๒๕๕๘ 
อยู�อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป6นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค�โปรและ
ประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยป̂๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป̂๒๕๕๘ ได�ลําดับท่ี 
๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทยเป6นประเทศท่ีมีป-ญหาการคอร�รัปชั่นอยู�ใน
ระดับสูง 

แม�ว�าคณะกรรมการป,องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล�ว ๓ ฉบับ แต�ป-ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มท่ีจะลดน�อยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําให�การทุจริตเป6นป-ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป-จจัยทางด�านพ้ืนฐาน โครงสร�างสังคม ซ่ึง
เป6นสังคมท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ�ท่ีทําให�สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและ พวกพ�อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วน มองว�าการทุจริต
คอร�รัปชั่นเป6นเรื่องปกติท่ียอมรับได� ซ่ึงนับได�ว�าเป6นป-ญหาท่ีฝ-งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีต หรือกล�าวได�ว�า
เป6นส�วนหนึ่งของค�านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว ผนวกกับป-จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม�ได�บูรณาการความ
ร�วมมือของทุกภาคส�วนไว�ด�วยกัน จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล�าวมาข�างต�นไม�
สามารถทําได�อย�างเต็มศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง  
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ป-จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เป6นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป̂ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป̂ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ�งสู�การเป6นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม� 
ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝfายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิใน
ด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต" 
มีเป,าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI)ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ ในป̂ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมี พฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป6นอยู�ในป-จจุบัน ไม�ใช�
ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป6น ๖ ยุทธศาสตร� 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ พัฒนาระบบป,องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการป,องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป6น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป6นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างยั่งยืนจึงได�ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป,องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการป,องกันและปราบปรามการทุจริต ผ�านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต�าง ๆ ท่ีเป6นรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค�และเป,าหมายของการป,องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท�จริง  
 
๓. วัตถุประสงค)ของการจัดทําแผน  
 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 

๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝfายการเมือง
ข�าราชการฝfายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน  

๓) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป6นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมือง
ท่ีดี (Good Governance) 

๔) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

 
๔. เป=าหมาย  

๑) ข�าราชการฝfายการเมือง ข�าราชการฝfายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก� ประชาชน
ท�องถ่ิน ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห�ง
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ผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ  
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป,องกันป-ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ

ชอบของข�าราชการ  
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและ 

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วน 

ท�องถ่ินท่ีมีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม  
๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน  
 
๕. ประโยชน)ของการจัดทําแผน  

๑) ข�าราชการฝfายการเมือง ข�าราชการฝfายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ในการ 
ต�อต�านการทุจริต (Anti-Corruption)จากการปลูกฝ-งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

๒) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถบริหารราชการเป6นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
(Good Governance)มีความโปร�งใส เป6นธรรมและตรวจสอบได� 

๓) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตสํานึกรักท�องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ,าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ,าระวังการทุจริต 

๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เป6นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบ 
ด�านการป,องกันการทุจริต อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือกันเป6น
เครือข�ายในการเฝ,าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย�างยั่งยืน  
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ส%วนท่ี ๒ 
รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป=องกันการทุจริต 

(ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 

มิติที่ 1 การสร�างสังคมไม�ทน
ต�อการทุจริต 

มิติที่  3 การส�งเสริมบทบาท
และการมีส�วนร�วมของภาค
ประชาชน 

มิติที่  4 การเสริมสร�างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ร า ชการองค' ก ร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อ
ป-องกันการทุจริต 

การสร�างจิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก� บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข� า ร า ชก า รก า ร เ มื อ ง ฝ2 า ย
บริหาร ข�าราชการการเมือง
ฝ2 ายสภาท�องถิ่ น  และฝ2 าย
ประจําขององค'กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

มีการจัดวางระบบและรายงาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน
กําหนด 

จัด ให� มีและเผยแพร�ข�อ มูล
ข�าวสารในช�องทางท่ีเป8นการ
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก�
ป ร ะ ช า ช น ไ ด� มี ส� ว น ร� ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค'กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นได� ทุก
ขั้นตอน 

แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
กา รต� อ ต� า นกา ร ทุ จ ริ ตขอ ง
ผู�บริหาร 

มาตรการการใช�ดุลยพินิจและ
ใช�อํานาจหน�าท่ีให�เป8นไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ�านเมืองทีดี 

การสนับสนุนให�ภาคประชาชน
มีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตาม
ช�องทางท่ีสามารถดําเนินการได� ส ร� า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม

ตระหนักแก�ประชาชนทุกภาค
ส�วนในท�องถิ่น 

การรับฟ:งความคิดเห็นและการ
รั บ แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง เ ร่ื อ ง
ร� อ ง เ รี ย น / ร� อ ง ทุ ก ข' ข อ ง
ประชาชน 

การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบั ติตนให� เป8น ท่ี
ประจักษ' 

ก า ร ส� ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภาท�องถิ่น 

ส ร� า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 

เสริมพลังการมีส�วนร�วมของ
ชุ ม ช น  ( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส�วนเพื่ อ
ต�อต�านการทุจริต 

การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมบริหารกิจการขององค'กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

มาตรการจัดการในกรณีได�
ท ร า บ  ห รื อ รั บ แ จ� ง  ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
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มิติท่ี ๑ การสร+างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต 
 

การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค� กลุ�มหรือ
กิจกรรมเป,าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๑ ในลักษณะ ดังนี้ 

 
 

มิติ กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

วัถตุประสงค)และกิจกรรม 

มิติท่ี ๑ 
การสร+าง
สังคมท่ีไม%
ทนต%อการ
ทุจริต 

๑.๑การสร�าง
จิตสํานึกและ
ตระหนักแก�บุคลากร
ท้ัง ข�าราชการ
การเมืองฝfายบริหาร 
ข�าราชการการเมือง
ฝfายสภาท�องถ่ินและ
ฝfายประจําของ
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 

กิจกรรม: พิจารณากําหนดให�มี เช�น โครงการฝoกอบรม สัมมนา การศึกษาดู
งาน การมอบหมายให�บุคคลในกลุ�มเป,าหมายเข�ารับการศึกษาอบรมตาม
หน�วยงานราชการจัดให�มีข้ึน และซ่ึงเป6นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�ในการ
ดําเนินการในลักษณะดังนี้ด�วย 
วัตถุประสงค) : เพ่ือให�บุคคลในกลุ�มเป,าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง 
๑.๑.๑ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชนในท�องถ่ิน โดยให�ความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องดังต�อไปนี้ 

- ปฏิบัติหน�าท่ีโดยมีความรับผิดชอบต�อผลการดําเนินงาน 
- ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความถูกต�อง เป6นธรรม และถูกกฎหมาย 
- ปฏิบัติหน�าท่ีรับผิดชอบของตนอย�างเป6นธรรม มีความซ่ือสัตย�สุจริต 

คํานึงถึงประโยชน�สุขแก�ประชาชนในท�องถ่ินและประเทศชาติ 
- ปฏิบัติงานโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร�งใส และตรวจสอบได� 
- ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีหรืออํานาจหน�าท่ีในการแสวงหาประโยชน�แก�ตนหรือ

บุคคลใกล�ชิด 
- ความเชื่อม่ันของบุคลากรในหน�วยงานต�องานและบรรยากาศในการทํางาน 
- มีความพร�อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน�าท่ี 
- ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุภาพ กระตือรือร�น เต็มใจ ทํางานรวดเร็วเต็ม

ความสามารถ โดยมุ�งผลสําเร็จของงาน 
- มีการถ�ายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตย�สุจริต

ภายในหน�วยงานในแก�กันอยู�เสมอ 
- การแสดงความรับผิดชอบของเจ�าหน�าท่ี เม่ือหน�วยงานเกิดความเสียหาย

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด 
- การแสดงความรับผิดชอบของผู�บริหาร หากการดําเนินงานของหน�วยงาน

ส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม 
- มีมาตรการในการจัดการกับเจ�าหน�าท่ีท่ีไม�มีความรับผิดชอบต�อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
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มิติ กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

วัถตุประสงค)และกิจกรรม 

  ๑.๑.๒ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม โดยให�ความสําคัญเก่ียวกับเรื่อง ดังต�อไปนี้ 

- กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีการประกาศใช�อย�างจริงจัง 

- ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
๑.๑.๓ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเป6นการขัดกัน
แห�งผลประโยชน�หรือการมีผลประโยชน�ทับซ�อน โดยให�ความสําคัญเก่ียวกับ 
เรื่อง ดังต�อไปนี้ 

- มีการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับ
ซ�อน 

- มีการให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
- เปpดโอกาสให�บุคลากรในองค�กรมีส�วนร�วมในการพัฒนาและปรับปรุง

นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 
- มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
- มีการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป,องกัน

ผลประโยชน�ทับซ�อน 
- มีการรายงานผล และข�อเสนอแนะในการป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
- มีการใช�แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช ม.๑๐๐ และ ๑๐๓ เป6นเครื่องมือ

ในการเสริมสร�างองค�ความรู�เพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนในองค�กร โดย
ส�งเสริมให�บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข�าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความ
ตระหนักในการดํารงตนตามกรอบกฎหมาย 

 
๑.๒ การสร�าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก�
ประชาชนทุกภาค
ส�วนในท�องถ่ิน 

กิจกรรม: พิจารณากําหนดให�มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการสัมมนา 
ศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค� 
วัตถุประสงค): โดยให�บุคคลท่ีเป6นกลุ�มเป,าหมาย คือ ผู�ประกอบกิจการและ
ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส�วน ได�ตระหนักในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน โดย 
๑.๒.๑ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 

- เสริมสร�างค�านิยมต�อต�านการทุจริต 
๑.๒.๒ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน�สาธารณะ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค�าธรรมเนียม 
- พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

๑.๒.๓ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
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มิติ กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

วัถตุประสงค)และกิจกรรม 

 ๑.๓ การสร�าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก�เด็ก
เยาวชน 

กิจกรรม: พิจารณากําหนดให�มีโครงการ/กิจกรรม/การอบรมให�ความรู� การ
ประกวด การยกย�อง การมีส�วนร�วมกิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในการต�อต�านการทุจริต 
วัตถุประสงค): ให�กลุ�มเป,าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซ่ือสัตย� สุจริต
การมีจิตสาธารณะ และต�อต�านการทุจริต 
๑.๓.๑ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 

- นําหลักสูตรทางศาสนาไปใช�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๓.๒ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 

- นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร�างความตระหนักรู�และมี
ส�วนร�วมในการป,องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน เพ่ือนําไปใช�ในสถานศึกษา
สังกัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

- นําสาระการเรียนรู� เรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปใช�ในสถานศึกษา 
๑.๓.๓ สร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�มีจิตสาธารณะ 

- เครือข�ายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ 
- เยาวชนอาสาพัฒนาท�องถ่ิน 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป=องกันการทุจริต 
การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค� กลุ�มหรือ

กิจกรรมเป,าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๒ ในลักษณะ ดังนี้ 
 

มิติ กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

วัถตุประสงค)และกิจกรรม 

มิติท่ี ๒ 
การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป=องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต�อต�านการทุจริต
ของผู�บริหาร 

กิจกรรม: กําหนดให�มีระเบียบเป6นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่งให�ถือ
ปฏิบัติ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค): เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของ
ผู�บริหาร 

 - ผู�บริหารมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�ต�อ
เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน 

- ผู�บริหารมีการแสดงเจตาจํานงว�าจะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�ต�อ
สาธารณชน 

- ผู�บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให�มีคุณธรรมและความโปร�งใส 

- ผู�บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือให�เกิดความ
โปร�งใสและซ่ือสัตย�มากข้ึนในหน�วยงาน 

๒.๒ มาตรการสร�าง
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม: โดยกําหนดให�มีระเบียบเป6นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่งให�
ถือปฏิบัติ เพ่ือให�มีการสร�างกระบวนการท่ีมีความโปร�งใสและตรวจสอบได�ทุก
ข้ันตอน 
๒.๒.๑ สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�เป6นไปตามหลักธรรมท้ัง
ในเรื่องการบรรจุแต�งต้ัง โยกย�าย โอน เลื่อนตําแหน�ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 

- ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป6นอย�างดี 

- การรวมกลุ�มของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร�งใส 

- การได�รับคําสั่งท่ีไม�เป6นธรรม โดยไม�มีสาเหตุอันควร 

- การได�รับการร�องขอ/สั่งการด�วยวาจาของผู�บังคับบัญชาให�ทํางานส�วนตัวท่ี
มิใช�งานราชการ อย�างไม�เหมาะสม 

- การรับรู�ถึงผลเสียจากการไม�ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไม�เหมาะสม 

- การให�สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน�อ่ืนใดแก�เจ�าหน�าท่ี 

- ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างไม�เป6นธรรม ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางมิชอบ เพ่ือ
ประโยชน�กับตนเองและพวกพ�องหรือบุคคลอ่ืน 
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มิติ กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

วัถตุประสงค)และกิจกรรม 

  ๒.๒.๒ สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช�ประโยชน�ในทรัพย�สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เป6นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด พิจารณาให�มี
เนื้อหาเพ่ือให�มีการแก�ไขป-ญหาในเรื่องต�อไปนี้ด�วย 

- การใช�จ�ายงบประมาณท่ีไม�สมควรผิดวัตถุประสงค� ไม�มีประสิทธิภาพ 

- การใช�จ�ายเงินเพ่ือส�งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ�อง 

- การรับรู�เก่ียวกับใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยงานอย�างไม�เหมาะสมหรือ
มากเกินความจําเป6น ผิดวัตถุประสงค� ไม�มีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาแผนและกระบวนการ การจัดซ้ือ-จัดจ�าง 

- การวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง และนําผลการวิเคราะห�มาปรับปรุงการ
จัดซ้ือในป̂งบประมาณถัดไป 

- การเปpดเผยข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�าง รายโครงการให�สาธารณชนทราบผ�าน
เว็บไซต� หรือสื่อช�องทางต�าง ๆ  
๒.๒.๓ สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�
เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชน โดยทัดเทียมก้ันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ โดยให�
ความสําคัญในเรื่องต�อไปนี้มาใช�ประกอบการพิจารณาด�วย 

- แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน 

- คู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน 

- ปฏิบัติงานตามระเบียบข้ันตอน เป6นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต�อง 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน�วยงาน 

- การให�บริการโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
- บริหารจัดการท่ียุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให�บริการ 

- ใช�เทคโนโลยีเพ่ือให�เป6นมาตรฐาน โปร�งใส มีประสิทธิภาพ 

- แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค�าบริการ อย�างชัดเจน 

- ให�บริการโดยจัดลําดับก�อน – หลัง 

- ให�บริการแล�วเสร็จในระยะท่ีเหมาะสม 

- ความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ 

- ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
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มิติ กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

วัถตุประสงค)และกิจกรรม 

 ๒.๓ มาตรการการ
ใช�ดุลยพินิจและใช�
อํานาจหน�าท่ีให�
เป6นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 

กําหนดให�มีกรอบการใช�ดุลยพินิจของฝfายบริหาร/เจ�าหน�าท่ี/ให�เป6นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ได�แก� 
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในแต�ละข้ันตอน เปpดเผย ณ ท่ีทําการ
และในระบบเครือข�ายสารสนเทศขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

- การเปpดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให�บริการอย�างชัดเจน 

- การให�ข�อมูลเก่ียวกับวิธีการมาตรฐานการให�บริการ 

- แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช�ให�บริการ 

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

- การให�ข�อมูลหน�าท่ีความรับผิดชอบและผู�รับผิดชอบอย�างชัดเจน 

- ปฏิบัติหน�าท่ีโดยคํานึงถึงการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยชอบธรรมและถูก
กฎหมาย 

- ปฏิบัติหน�าท่ีโดยดําเนินการตามข้ันตอนอย�างถูกต�อง ไม�ผิดพลาด 

 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก�
หน�วยงาน/บุคคล 
ในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให�เป6นท่ีประจักษ� 

พิจารณาให�มี โครงการ/กิจกรรม ยกย�อง เชิดชูเกียรติแก�หน�วยงานและบุคคล
ท้ังภายในและภายนอกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�ประพฤติปฏิบัติตน
เป6นท่ีประจักษ�ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย�สุจริต การบําเพ็ญ
ประโยชน� เพ่ือส�วนรวม โดยกําหนดให�มี 

๒.๔.๑ ยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย� สุจริต เป6นคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.๔.๒ ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของ
ท�องถ่ิน 

๒.๔.๓ ยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได�
ทราบ หรือ รับแจ�ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค�กรได�ปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
๒.๕.๒ มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได�
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๒.๕.๓ ดําเนินให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เป6นไปตามกฎหมาย
กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
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มิติท่ี ๓ การส%งเสริมบทบาทและการมีส%วนร%วมของภาคประชาชน 
 การพิจารณากําหนดให�มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดให�มีวัตถุประสงค�และเป,าหมายใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๓ ในลักษณะดังนี้ 
 

 

มิติ 
 

กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

 

วัตถุประสงค)และกิจกรรมตัวอย%าง 
 

มิติท่ี ๓ 
การส%งเสริม
บทบาทและ
กา ร มี ส% วน
ร%วมของภาค
ประชาชน 
 

๓.๑ จัดให� มีและ
เ ผ ยแพ ร� ข� อ มู ล
ข�าวสารในช�องทาง
ท่ีเป6นการอํานวย
ความสะดวกแก�
ประชาชนได�มีส�วน
ร�วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน�าท่ีของ
องค� กรปกครอง
ส� วนท� อ ง ถ่ิ น ไ ด�                 
ทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 

๓.๑.๑ จัดให�มีศูนย�ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทาง
ราชการ 
- ให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�องและไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
- มีหน�วยประชาสัมพันธ� ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน 
- มีการแสดงข�อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย�างชัดเจน ถูกต�อง 
ครบถ�วน สมบูรณ� และเป6นป-จจุบันทางเว็บไซต�ของหน�วยงานละสื่ออ่ืนๆ 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป6นไปตามหลักเกณฑ�วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ี
กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 

- การประกาศ เผยแพร�แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ�าง 
- การเปpดเผยข�อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ�างให�สาธารณชนทราบ 

   - การเข�าถึงข�อมูลของประชาชนของหน�วยงาน 
   - ผลการประเมินการรับรู�และการเข�าถึงข�อมูลภาคประชาชน 
๓.๑.๓ มีการปpดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป6น
ประโยชน�กับการมีส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน 
   - การเผยแพร�ข�อมูลการให�บริการต�างๆ กฎเกณฑ� ข�อกฎหมาย ข�อบังคับและ
สถานท่ีให�บริการอย�างชัดเจน 

๓ . ๒ ก า ร รั บ ฟ- ง
ความคิดเห็น การ 
รับและการ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร�องเรียน/ร�องทุกข� 
ของประชาชน 
 
 

พิจารณากําหนดให�มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําให�ประชาชนหรือผู�มารับ
บริการหรือผู�มีส�วนได�เสียเก่ียวกับระบบการร�องเรียนของหน�วยงานสามารถแบ�ง
ประเด็น ได�แก� การตอบสนองข�อร�องเรียน ช�องทางการร�องเรียนและการแจ�งผล
การร�องเรียน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต�อความเป6นอยู� และสุขอนามัยของประชาชนในท�องถ่ิน 
๓.๒.๒ มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข� ได�โดยสะดวก 
๓.๒.๓มีรายงานหรือแจ�งเป6นลายลักษณ�อักษรให�ประชาชน  ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข� 
ได�ทราบถึงการได�รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/
ร�องทุกข� 
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มิติ 
 

กลุ%ม/กิจกรรม 
เป=าหมาย 

 

วัตถุประสงค)และกิจกรรมตัวอย%าง 
 

 ๓.๓ การส�งเสริม
ให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมบริหารกิจการ
ขององค�กร 
ปกครองส�วน 
ท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

พิจารณากําหนดให�มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําให�ประชาชนหรือ
ประชาคมในท�องถ่ินได�มีโอกาสเข�ามารับทราบและมีส�วนร�วมให�ความคิดเห็นการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํากิจกรรมอ่ืนใดรวมท้ัง
การมีส�วนร�วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป̂ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
๓.๓.๑ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 

- แต�งต้ังเป6นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
- การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
- การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
- การมีส�วนร�วมดําเนินการตามโครงการ 

๓.๓.๒ ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
- เปpดโอกาสให�ประชาชนเข�าร�วมสังเกตการณ�ในการจัดหาพัสดุ 

๓.๓.๓ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แต�งต้ังเป6นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
- การมีส�วนร�วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
- การมีส�วนร�วมในการปรับปรุงแก�ไขโครงการ 
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มิติท่ี ๔ การเสริมสร+างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค)กรปกครองส%วนท+องถ่ิน 
 การพิจารณากําหนดให�มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดให�มีวัตถุประสงค�และเป,าหมายใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๔ ในลักษณะดังนี้ 

 
มิติ 

 
กลุ%ม/กิจกรรม 

เป=าหมาย 

 
วัตถุประสงค)และกิจกรรมตัวอย%าง 

 
มิติท่ี ๔ 
การ
เสริมสร+าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค)กร
ปกครอง
ส%วนท+องถ่ิน 
 

๔.๑มีการจัดงาน
และวางระบบ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแผ�นดิน
กําหนด 
 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
๔.๑.๒มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
 

๔.๒ การสนับสนุน
ให�ภาคประชาชนมี
ส�วนร�วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ 
การบริหาราชการ
ตามช�องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได� 
 

ออกระเบียบภายในหรือคําส่ังให+ถือปฏิบัติ เรื่องการส%งเสริมหรือสนับสนุนให+
ภาคประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบการดําเนินโครงการขององค)กรปกครองส%วน
ท+องถ่ิน สําหรับให+เจ+าหน+าท่ีผู+มีหน+าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
๔.๒.๑ ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต�งต้ัง โอน ย�ายข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง 
๔.๒.๒ ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ – จ�ายเงิน การหาประโยชน�จากทรัพย�สินจากราชการ 
๔.๒.๓ ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ท้ังนี้ 
ให�อยู�ภายใต�ระเบียบข�อบังคับของกฎหมาย 

๔.๓การส�งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท�องถ่ิน 
 

๔.๓.๑ ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความรู� ความเข�าใจใน
การปฏิบัติหน�าท่ีให�เป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� 
๔.๓.๒ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝfายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนด
ไว� โดยไม�ฝ-กใฝfฝfายใด 

 ๔.๔ เสริมพลังการ
มีส�วนร�วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส�วนเพ่ือ
ต�อต�านการทุจริต 
 

พิจารณากําหนดให�มีแผน/โครงการ/กิจกรรม การส�งเสริมแนวร�วมหรือการสร�าง
เครือข�ายกับทุกภาคส�วนในการป,องกันการทุจริต/เฝ,าระวังการทุจริตในเขตพ้ืนท่ี
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๔.๔.๑ ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ,าระวังการทุจริต 
๔.๔.๒บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป=องกันการทุจริต ๔ ปB  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตําบลป�าต้ิว 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปB ๒๕๖๑ ปB ๒๕๖๒ ปB ๒๕๖๓ ปB ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร�าง
สังคมท่ีไม�ทนต�อ
การทุจริต 

๑.๑  การสร�างจิตสํานึก 
และความตระหนักแก�
บุคลากรท้ัง ข�าราชการ
การเมืองฝfายบริหาร
ข�าราชการการเมืองฝfายสภา
ท�องถิ่นและฝfายประจําของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล                                  
๑.๑.๒ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม                                  
๑.๑.๓ มาตรการ “ส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น”
๑.๑.๔ โครงการเสริมสร�างความ
ซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝ-ง
ทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต�อต�านการทุจริต                             
๑.๑.๕ มาตรการ “จัดทําคู�มือ
การป,องกันผลประโยชน�ทับ
ซ�อน” 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๒ การสร�างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก�ประชาชน
ทุกภาคส�วนในท�องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการท�องถิ่นไทยรวม
ใจภักด์ิรักษ�พื้นท่ีสีเขียว                     
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข�ายเฝ,าระวังส่ิงแวดล�อม
๑.๒.๓ โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร                                           
๑.๒.๔ โครงการส�งเสริม
การเกษตรแนวทฤษฎีใหม� ไร�นา
สวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม�
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสร�างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก�เด็กและ
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการพาบุตรหลาน 

เข�าวัด 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

มิติที่ ๑ รวม 
๒ มาตรการ ๑ กิจกรรม  

๗ โครงการ 
๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐  

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป,องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการ
ทุจริตของผู�บริหาร 

๒.๑.๑กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐  

 ๒.๒ มาตรการสร�างความ
โปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ
๒.๒.๒ กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 

๐ 
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๒.๒.๓ มาตรการ “ออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน�าส�วน
ราชการ”                                        
๒.๒.๔มาตรการ “สร�างความ
โปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน                                   
๑.๒.๕ กิจกรรม สํารวจความพึง
พอใจ 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

๐ 

 

 

 

๒.๓ มาตรการการใช�ดุลย
พินิจและใช�อาํนาจหน�าท่ีให�
เป6นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก�
หน�วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให�เป6นท่ีประจกัษ� 

๒.๔.๑ กิจกรรมคัดเลือกพ�อดีเด�น
ในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๒.๔.๒ กิจกรรมคัดเลือกแม�ดีเด�น
ในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๒.๔.๓ กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก�คณะกรรมการ
ชุมชน 

๑๒,๕๐๐ 

 

๑๒,๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑๒,๕๐๐ 

 

๑๒,๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑๒,๕๐๐ 

 

๑๒,๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๑๒,๕๐๐ 

 

๑๒,๕๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได�ทราบหรือรับแจ�ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ “ให�ความ
ร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบ 
ท้ังภาครัฐและองค�กรอิสระ” 

๒.๕.๒ มาตรการแต�งต้ัง
ผู�รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร�องเรียน 

๒.๕.๓ มาตรการ “การจัดทํา
ข�อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลปfาต้ิว” 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

มิติที่ ๒ รวม ๕มาตรการ ๗ กิจกรรม  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๓. การส�งเสริม
บทบาทและการ
มีส�วนร�วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให�มีและเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ี
เป6นการอํานวยความสะดวก
แก�ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นได�ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ กิจกรรม “การเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน      
การคลัง พัสดุ และทรัพย�สิน   
ของเทศบาล และการรับเร่ือง
ร�องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”  

 

                                     

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 
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๓.๑.๒ กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย�
ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบล
ปfาต้ิว ให�มปีระสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 ๓.๒ การรับฟ-งความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร�องเรียน/ร�องทุกข�ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ ๒. มาตรการ จัดต้ังศูนย�
ดํารงธรรม เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
เพื่อรับเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข� 
พร�อมช�องทางการรับเร่ือง
ร�องเรียน/ร�องทุกข� และแจ�งผล
ให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข� และ
ประกาศให�ประชาชนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
เร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข� 

๓.๒.๒ มาตรการแก�ไขเหตุ
เดือดร�อนรําคาญด�านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 ๓.๓ การส�งเสริมให�
ประชาชนมีส�วนร�วมบริหาร
กิจการขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

๓.๓.๑ โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีป ̂

๓.๓.๒ โครงการส�งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

๓.๓.๓ มาตรการ “แต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๐ 

 

มิติที่ ๓ รวม 
๓ มาตรการ ๒ กิจกรรม  

๒ โครงการ 
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๔. การ
เสริมสร�างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดินกําหน 

๔.๑.๑ กิจกรรมจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐  

 ๔.๒ การสนับสนุนให�ภาค
ประชาชนมีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช�องทางท่ีสามารถดําเนิน  
การได� 

๔.๒.๑ กิจกรรมการรายงานผล
การใช�จ�ายเงินให�ประชาชนได�รับ
ทราบ                                          
๔.๒.๒ มาตรการ “ส�งเสริมให�
ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต�งต้ัง การ
โอนย�าย 

๐ 

 

๐ 

๐ 

 

๐ 

๐ 

 

๐ 

๐ 

 

๐ 
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 ๔.๓ การส�งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท�องถิ่น
   

๔.๓.๑ โครงการฝoกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล   
ปfาต้ิว 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส�วนร�วม
ของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคส�วน
เพื่อต�อต�านการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดป,าย
ประชาสัมพันธ�กรณีพบเห็นการ
ทุจริต                                              
๔.๔.๒ มาตรการการส�งเสริมและ
พัฒนาเครือข�ายด�านการป,องกัน
การทุจริต 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 
 

มิติที่ ๔ รวม 
๒ มาตรการ ๓ กิจกรรม 

 ๑ โครงการ 
๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐  
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ส%วนท่ี ๓ 
มิติท่ี ๑ การสร+างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต 

๑.๑ การสร+างจิตสํานึกและความตระหนักแก%บุคลากรท้ังข+าราชการการเมืองฝ�ายบริหาร ข+าราชการการเมืองฝ�าย
สภาท+องถิ่นและฝ�ายประจําขององค)กรปกครองส%วนท+องถิ่น 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

๒. หลักการและเหตุผล  

         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป6นหลักสําคัญในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน
จะต�องมีความสุจริต โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� รวมท้ังเป6นการเสริมสร�างจิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต�อ
หน�าท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังต�องมีการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานร�วมกันได�อย�าง มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู�การพัฒนาองค�กรอย�างต�อเน่ือง อีกท้ังสามารถแก�ป-ญหาความขัดแย�งภายในองค�กรได�อีกด�วย จาก สภาพป-ญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชันท่ีเป6นป-ญหาเรื้อรังท่ีมีส�วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป6นอย�างยิ่งท่ี จะต�องมีการป,องกันและ
แก�ไขป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันอย�างจริงจัง ในสถานการณ�วิกฤติป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันใน สังคมไทยดังกล�าว ทุกภาคส�วนใน
สังคมไทยต�างเห็นพ�องตรงกันว�าการท่ีจะทําให�ป-ญหาการคอร�รัปชันลดน�อยลงและหมดไปได� ในท่ีสุดน้ัน ต�องนําหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช�กับทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเป6นภาคส�วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย�างเข�มงวดจริงจัง 
พร�อมท้ังสร�างทัศนคติใหม�ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร�วมต�านภัยการทุจริต ควบคู� กับการเปลี่ยนแปลงค�านิยมไปในทิศทางท่ีไม�เอ้ือ
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร�รัปชัน ท้ังน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด�วย ความชอบธรรม ความโปร�งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได� ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส�วนร�วมของประชาชนไปเป6นแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยู�ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�ง ราชอาณาจักรไทยฉบับป-จจุบัน ซ่ึงได�วางกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป6นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน�วยงานองค�กรต�างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป6นการส�งสัญญาณ
เชิงบวกให�เห็นว�าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแล�ว แต�อย�างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปเป6นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน�วยงานหรือองค�กรภาครัฐน้ัน ป-จจุบันยังคงอยู�บนความหลากหลายใน
องค�ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด�วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร�งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได� (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส�วนร�วม (Participation) ดังน้ัน 
การพิจารณา คัดเลือกนําองค�ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล�าน้ันมาใช�เป6นเครื่องมือกลไกในการสร�างมาตรฐานด�านความ
โปร�งใสสําหรับ หน�วยงานหรืองค�กรใดๆ จะต�องคํานึงถึงกรอบเป,าหมาย วัตถุประสงค�แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน�วยงาน
องค�กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีได�ต�อไป ดังน้ัน เพ่ือประโยชน�ในการบริหารราชการ
ของเทศบาลตําบลปfาติ้ว  จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค)  

  ๑. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรขององค�กรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  

  ๒. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจและให�ความสําคัญกับการป,องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

  ๓. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ นําไป
ประยุกต�ใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได�  

 ๔. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค�ความรู�ต�างๆ ไปประยุกต�ใช�ในการทํางานให�กับองค�กรได�อย�างมี 
ประสิทธิภาพ  

๔. เป=าหมาย  

  ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�าง  
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  เทศบาลตําบลปfาติ้ว   

๖. วิธีดําเนินการ  

  ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน  

  ๒. มอบงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

  ๓. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  

  ๔. จัดทํากําหนดการและหัวข�อการอบรม  

  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณ  ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท  

๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาติ้ว  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ)  

  ๑. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรขององค�กรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  

  ๒. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจและให�ความสําคัญกับการป,องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption)  

  ๓. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป 

ประยุกต�ใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได�  

  ๔. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค�ความรู�ต�างๆ ไปประยุกต�ใช�ในการทํางานให�กับองค�กรได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑.  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป3นมา 

การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าประชาชนมีความสุขอย�างยั่งยืนและสามารถก�าวพ�นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแส
โลกาภิวัฒน�มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให�เป6นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข�องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได�รับมอบหมายภารกิจในการให�บริการสาธารณะแก� ประชาชน ใช�
อํานาจท่ีได�รับอย�างซ่ือสัตย� ต�องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดต�อประชาชนและต�อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร�การส�งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� ๕ ยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การส�งเสริมคุณธรรม ในองค�กรเพ่ือเป6นต�นแบบให� ข�าราชการได�
เรียนรู�และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว เทศบาลตําบลปfาติ้ว  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนัก
ถึงการสร�างจิตสํานึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต         มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป6นแบบอย�างท่ีดีแก�ประชาชน จึงได�กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน�สูงสุดของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค) 
๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลปfาติ้ว มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา และน�อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิตส�วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

๓.๒ เพ่ือให�พนักงาน ได�รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร�วมในการเสริมสร�าง 
สังคมแห�งคุณธรรมและสมานฉันท�ประพฤติตนเป6นพลเมืองดี สร�างประโยชน�แก�ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร�าง
จิตสํานึกในการทําความดี รู�จักการให� การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน�ร�วมกัน 

๓.๓ เพ่ือเป6นการสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีของเทศบาลตําบลปfาติ้ว  ในการเสริมสร�างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล 

๔. เป=าหมาย/ผลผลิต 

ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตําบลและพนักงานจ�างเทศบาลตําบลปfาติ้ว 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตาํบลปfาติ้ว 

๖. วิธีดําเนินการ 

จัดให�มีการดําเนินกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ�งเป6น ๓ แนวทางคือ 

๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู�บริหาร ปลัดเทศบาลตําบลปfาติ้ว บรรยายให�ความรู�
แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 

๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�นอกสถานท่ี ส�งเสริมให�รู�รัก สามัคคี เสียสละ ช�วยเหลือ แบ�งป-นและเห็นคุณค�าของการ
เสริมสร�างสังคมแห�งความดีมีคุณธรรม เช�น การช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก�พระภิกษุสงฆ�ท่ีชรา ภาพ 
หรืออาพาธ เป6นต�น 

๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน� ณ วัดต�างๆ 

๗.   ระยะเวลาในการดําเนินการ 

๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณในการดําเนินการ 

ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๙. ผู+รับผิดชอบ 

สํานักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลปfาติ้ว 
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๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ) 
๑๐.๑ พนักงาน เจ�าหน�าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน�อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียงเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

๑๐.๒ พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ได�รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให�มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร�วมในการสร�างสังคม แห�ง
คุณธรรมและสมานฉันท�สร�างประโยชน�แก�ครอบครัวและประเทศชาติ รู�จักการให�และเสียสละเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม 

๑๐.๓ สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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มาตรการ“ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค)กรปกครองส%วนท+องถิ่น” 

๑. มาตรการ“ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค)กรปกครองส%วนท+องถ่ิน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ได�ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  โดยกําหนดกลไก
และระบบในการ บังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝfาฝ}นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว 
ให�ถือว�าเป6นการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร�ายแรงแห�งการกระทํา ประกอบ
กับได�มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง กําหนดให�พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง
ของเทศบาล มีหน�าท่ีดําเนินการให� เป6นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน�ส�วนรวมและประเทศชาติ อํานวย
ความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ๙ ประการ ได�แก� ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีประโยชน� ทับซ�อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป6น
ธรรม และถูกกฎหมาย, ให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม�เลือก ปฏิบัติ, ให�ข�อมูลข�าวสาร
แก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง,มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร�งใส และตรวจสอบได�, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป6นประมุข และยึดม่ันในหลัก 
จรรยาวิชาชีพขององค�กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดแนวทางการ 
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให�หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน�อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือกําหนดให�ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน�ท่ีมิชอบ     โดย
อาศัยตําแหน�งหน�าท่ีและไม�กระทําการอันเป6นการขัดกันระหว�างประโยชน� ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม ตามนัย
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกล�าวมาปรับใช�เป6นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสใน
การปฏิบัติงานและเป6นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลปfาต้ิว  ได�จัดทํามาตรการ “ส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปfาต้ิว” ข้ึน  เพ่ือให�บุคลากรท้ังฝfายการเมืองและฝfายประจํา 
ทุกระดับนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม�กระทําการอันเป6นการขัดกัน
แห�ง ผลประโยชน�หรือการมีผลประโยชน�ทับซ�อน  
๓. วัตถุประสงค)  
  ๓.๑ เพ่ือเป6นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการท่ีสร�างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป6นสากล  
  ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป6นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค�กรและระดับ
บุคคลและเป6น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เพ่ือให�การดําเนินงาน
เป6นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.๓ เพ่ือทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป6นท่ียอมรับ เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู�รับบริการและ
ประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย  
  ๓.๔ เพ่ือให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝfายบริหารใช�อํานาจ                
ในขอบเขตสร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค�กร ต�อผู�บังคับบัญชาต�อประชาชนและต�อ
สังคมตามลําดับ  
  ๓.๕ เพ่ือป,องกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร�าง ความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ�างท่ัวไป 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
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๖. วิธีดําเนินการ  
  ๑. เผยแพร�ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เพ่ือใช�เป6นค�านิยมสําหรับองค�กร ข�าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป6น แนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  ๒. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เปpดเผยเป6นการท่ัวไปแก�
สาธารณชนให�มีส�วนร�วม รับรู�และร�วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดให�ข�อมูลข�าวสารตามเกณฑ� มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี้วัดความโปร�งใสของหน�วยงานของรัฐเป6น
ข�อมูลข�าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
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โครงการเสริมสร+างความซ่ือสัตย) สุจริต และปลูกฝ0งทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต%อต+านการทุจริต 
๑. โครงการเสริมสร+างความซ่ือสัตย) สุจริต และปลูกฝ0งทัศนคต ิวัฒนธรรมท่ีดีในการต%อต+านการทุจริต 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ด�วยคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและพนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
เป6นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป6นกลไกหลักของประเทศในการให�บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนในท�องถ่ินท้ังยังมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข�บํารุงสุขและสร�างคุณภาพชีวิตท่ี
ดีให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินโดยให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและท�องถ่ินดังนั้น การท่ีประชาชนในแต�ละ
ท�องถ่ินจะมีความเป6นอยู�ท่ีดีมีความสุข หรือไม� จึงข้ึนอยู�กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และพนักงานขององค�กร ปกครองส�วนท�องถ่ินทุกคนเป6นผู�มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู�ใน
กรอบจริยธรรม เป6นผู�มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ�นดินด�วยการ กระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน�ของประชาชน
และประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร�
การส�งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� ๕ ยุทธศาสตร� โดยในยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การส�งเสริมคุณธรรมในองค�กร
เพ่ือเป6นต�นแบบให� ข�าราชการได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม โดยได�กําหนดแนวทางการพัฒนาข�าราชการทุกระดับอย�าง
จริงจังและต�อเนื่อง ให�ตระหนัก ในการเป6นข�าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู�จักความพอเพียงเป6นตัวอย�างท่ีดีของ
สังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห�งกรรม ซ่ือสัตย� 
สุจริต เสียสละ มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะ
กระทําหรือไม�กระทําการใดได�อย�างเหมาะสม อันรวมถึงการป,องกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด�วย 

ดังนั้น เพ่ือเป6นการเสริมสร�างความซ่ือสัตย� สุจริต ปลูกฝ-งทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต�านการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลปfาต้ิว จึงได�จัดทําโครงการเสริมสร�างความซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝ-ง
ทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ ต�อต�านการทุจริตข้ึน 
๓. วัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลปfาต้ิว ให�มีจิตสาธารณะและเห็นแก�ประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วนตน 

๒. เพ่ือปลูกฝ-งจิตสํานึกและค�านิยมท่ีดีในการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบให�แก�คณะผู�บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างของเทศบาลตําบล         
ปfาต้ิว 

๓. เพ่ือให�ความรู�แก�คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างตามประมวลจริยธรรมข�าราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

๔. เพ่ือให�คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�างได�รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร�วมในการเสริมสร�างสังคม
แห�งคุณธรรมและ สมานฉันท�ประพฤติตน เป6นพลเมืองดี สร�างประโยชน�ให�แก�ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร�างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู�จักการให� การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน�
ร�วมกัน 
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๔. กลุ�มเป,าหมาย 
คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ�างของเทศบาลตําบลปfาต้ิว   

๕.   ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๖.  งบประมาณดําเนินการ 
ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
๗.๑ บรรยายเรื่อง การป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนเก่ียวกบการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของเจ�าหน�าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน�สาธารณะเพ่ือการต�อต�านการทุจริต 
๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝfายบริหารและฝfาย

สภาท�องถ่ินและประมวลจริยธรรมของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 
๗.๓ แบ�งกลุ�มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร�างความซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝ-งทัศนคติและวัฒนธรรมท่ี

ดีให�แก�คณะ ผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง
ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๗.๔ ทดสอบก�อนและหลังการฟ-งบรรยาย 
๘.  สถานท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๙.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 

๑. พนักงาน เจ�าหน�าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน�อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

๒. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ 
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มาตรการ “จัดทําคู%มือการป=องกันผลประโยชน)ทับซ+อน” 
๑. มาตรการ “จัดทําคู%มือการป=องกันผลประโยชน)ทับซ+อน” 
๒.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต�การนําของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา ได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�การป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป6นวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย ๑๑ ด�าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส�งเสริม
การบริหารราชการ แผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป,องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค�าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและเป6นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสร�างระบบคุณธรรม รวมท้ัง
ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป,องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน�ทับซ�อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 

ป-จจุบันหน�วยงานต�างๆ เช�น สํานักงาน ก.พ. จึงได�เผยแพร�องค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการป,องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน�ทับซ�อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริต แห�งชาติ ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการป,องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค�กรตามรัฐธรรมนูญ ได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร�งใสการดําเนินงาน          
ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด�าน อันรวมถึง การต�อต�านการทุจริตในองค�กร ซ่ึงสนับสนุนให� หน�วยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อน ผ�านกิจกรรมต�างๆ อันรวมถึงการให�ความรู�ตามคู�มือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนแก�เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานด�วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตข�างต�น
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐการปฏิบัติให�
เป6นกลไกสําคัญท่ีจะ ป,องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต�อการมีผลประโยชน�ทับซ�อนของเจ�าหน�าท่ีใน
ภาครัฐ เทศบาลตําบลปfาต้ิว จึงได�ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู�มือการป,องกันผลประโยชน�ทับ
ซ�อนข้ึน เพ่ือเป6นประโยชน�ในการเสริมสร�างความรู�ความ เข�าใจแก�บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึงป-ญหาในเรื่อง
ดังกล�าว รวมท้ัง เป6นข�อมูลให�ประชาชนและผู�สนใจได�ศึกษา เพ่ือเป6นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร�วมกันรณรงค�       
สร�างสังคมไทยให�เป6นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให�เทียบเท'าระดับ
มาตรฐานสากลได�ต�อไป 
๓. วัตถุประสงค� 

๓.๑ เพ่ือผลิตคู�มือการป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนของเทศบาลตําบลปfาต้ิว ให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงานนําไป
เป6นองค�ความรู�ในการทํางานให�เป6นไปด�วยความถูกต�อง 

๓.๒ เพ่ือเป6นประโยชน�ในการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจแก�บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึงป-ญหาการ
ทุจริตคอรัปชัน 
๔. เป,าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมข�อมูล 
๒. จัดทํา (ร�าง) คู�มือการป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
๓. ตรวจสอบความถูกต�อง 
๔. จัดทําคู�มือการป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
๕. แจกจ�ายให�บุคลากร 

๗.   ระยะเวลาดําเนินการ 
ป̂ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๙. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 
มีการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
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๑.๒ การสร+างจิตสํานึกและความตระหนักแก%ประชาชนทุกภาคส%วนในท+องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการท+องถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รักษ)พ้ืนท่ีสีเขียว เทศบาลตําบลป�าติ้ว  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป6นมา 

เนื่องด�วยป-จจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate  Change)  
ท่ีทําให� อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว�า สภาวะโลกร�อน ซ่ึงส�งผลให�เกิดปรากฏการณ�ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย� อาทิ เกิดความแห�งแล�ง มีไฟไหม�ปfา ฝนตกไม�ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไม�เคยมีหิมะตก เป6นต�นส�วนหนึ่งเป6นผลมาจากการตัดไม�ทําลายปfาของมนุษย�ดังนั้น ประเทศต�างๆ ท่ัว
โลก จึงได�ร�วมมือกันป,องกันและแก�ไขภาวะโลก ร�อน ซ่ึงเป6นป-ญหาท่ีสําคัญส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเป6นหนทางหนึ่งในการแก�ไขป-ญหาภาวะ
โลกร�อนโดยตรงเนื่องจากต�นไม�เป6นแหล�งดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด� แหล�งกรองมลพิษ และผลิตก�าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป6นการสร�างความสมดุลการใช�พ้ืนท่ีให�เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได�อย�าง
น�อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป6นการแก�ไขป-ญหาภาวะโลกร�อน  ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการแก�ไขป-ญหาภาวะโลก
ร�อนสร�างเมืองน�าอยู�สวยงาม (Beautified  City)   เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�จัดทําโครงการท�องถ่ินไทยรวมใจ
ภักด์ิรักษ�พ้ืนท่ีสีเขียว เทศบาลตําบลปfาต้ิว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว�างเปล�าใน
เขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เพ่ือให�เกิดความร�มรื่น แก�ชุมชน พร�อมท้ังเป6นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
๓. วัตถุประสงค� 

๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนตระหนักในคุณค�าของสิ่งแวดล�อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป6นสาธารณะ
ร�วมกัน 

๓.๒ เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ไขป-ญหาภาวะโลกร�อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตําบลปfาต้ิว 

๓.๓ เพ่ือให�ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค�า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร�อน 

๓.๔ ส�งเสริมสนับสนุนให�ชุมชนเป6นเมืองน�าอยู� สวยงาม (Beautified City) สร�างความร�มรื่นและคลาย
ร�อนแก�    ประชาชน 
๔. เป,าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร�วมกันปลูกต�นไม� จํานวน   ๑,๐๐๐ ต�น 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  อําเภอปfาต้ิว  จังหวัดยโสธร 
๖. วิธีดําเนินงาน 

๖.๑ ประสานงานกับส�วนราชการ องค�กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ�มพลังมวลชน และประชาชน
ในท�องถ่ินเข�าร�วมกิจกรรม 

๖.๒ ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี ให�จัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกต�นไม� 
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๖.๓ จัดซ้ือกล�าไม� พันธุ�ไม� เพ่ือใช�ในโครงการ 
๖.๔ ดําเนินการปลูกต�นไม�โดยส�วนราชการ องค�กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ�มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท�องถ่ิน 
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป̂(ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๙. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 
๑๐.๑ ทําให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความเข�าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๑๐.๒ ทําให�เพ่ิมพ้ืนท่ีปfาไม�และสิ่งแวดล�อมท่ีดีและช�วยลดภาวะโลกร�อน 
๑๐.๓ ทําให�ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๑๐.๔ ทําให�เยาวชนและกลุ�มพลังมวลชนใช�เป6นแนวทางในการสร�างความสามัคคีและสร�างความร�มรื่นใน

ชุมชน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข%ายเฝ=าระวังส่ิงแวดล+อม  
๑. หลักการและเหตุผล 
   

ป-ญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย (Municipal solid waste) นับว�าเป6นป-ญหาสําคัญท่ีอยู�คู�กับ
สังคมไทยมายาวนานไม�ว�าจะเป6นปริมาณการผลิตขยะท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากสถานการณ�ขยะมูลฝอยมีปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีได�รับการจัดการอย�างถูกต�องเพียงร�อยละ ๓๐ ท่ีเหลือเป6นการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม�ถูกต�องตามหลักวิชาการ 
ซ่ึงสามารถนํา กลับมาใช�ประโยชน�ได�เพียงร�อยละ ๒๐ ซ่ึงป-ญหาดังกล�าวก�อให�เกิดป-ญหาสิ่งแวดล�อม และส�งผล
กระทบต�อสุขอนามัยของประชาชน โดยขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึนสามารถจําแนกตามองค�ประกอบได� ๔  ประเภท ได�แก� 
ขยะย�อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป โดยขยะแต�ละประเภทจะต�องได�รับการจัดการอย�าง
เหมาะสม โดยมีข้ันตอนวิธีดําเนินการ อันประกอบไปด�วย ๑) การลดและการคัดแยก ณ แหล�งกําเนิด ๒) การเก็บ
รวบรวม ๓) การเก็บกัก ๔) การขนส�ง ๕) การแปรสภาพ ๖) การกําจัดหรือทําลายด�วยวิธีการท่ีถูกต�อง เหมาะสม
ถูกต�องตามหลักสุขาภิบาลภายใต�หลักการ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช�ซํ้า (Reuse) การนํากลับมาใช�
ใหม� (Recycling) การผลิตพลังงาน (Energy Recovery) และการกําจัดข้ันตอน สุดท�าย (Final Disposal)   

สถานการณ�ป-ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมในป-จจุบันได�ทวีความรุนแรงข้ึน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเพ่ิมจํานวนประชากร ส�งผลทําให�ชุมชนมีปริมาณขยะเกิดข้ึนในแต�ละวันเป6นจํานวนมาก แต�การจัดการ
ขยะยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร ท้ังในด�านการให�บริการเก็บขนขยะท่ีไม�ครอบคลุม จึงมีขยะตกค�างตามสถานท่ี
ต�างๆ ในชุมชน และมีการนําไปกําจัดโดยวิธีการเทกองบนพ้ืน ซ่ึงไม�ถูกต�องตามหลักสุขาภิบาลและก�อให�เกิดป-ญหา
สิ่งแวดล�อมตามมา สถานท่ีกําจัดขยะกลายเป6นแหล�งเสื่อมโทรม แหล�งเพาะพันธุ�พาหะนําโรค ขยะท่ีตกค�างในชุมชน
ก�อความรําคาญ ความไม�น�าดูและส�งผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของประชาชน  นอกจากนี้เทศบาลต�องเสีย
ค�าใช�จ�ายในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยจํานวนมาก หากมีการคัดแยกขยะแล�วนําไปจัดการตามประเภท จะ
เหลือขยะท่ีต�องนําไปกําจัดเพียงเล็กน�อย และจะลดภาระค�าใช�จ�าย ลดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมและความเสี่ยงต�อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได� ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแห�งชาติ ได�เห็นความสําคัญของป-ญหาขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีจะต�องแก�ไขเร�งด�วน และกําหนดให�เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป6นวาระแห�งชาติ 
เพ่ือเป6นการเร�งจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤต การจัดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการคัดแยกขยะต้ังแต�ต�นทางและ
การแปรรูปขยะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย รวมถึงการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
ช�วยกันคัดแยกขยะก�อนนําไปท้ิง เป6นการเฝ,าระวังป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมจากขยะของชุมชน 

 
ดังนั้น เพ่ือเป6นการส�งเสริมให�ชุมชนเฝ,าระวังป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมจากขยะของชุมชน ส�งเสริมกิจกรรมการ

ลด คัดแยก และการใช�ประโยชน�ขยะชุมชน เทศบาลตําบลปfาต้ิวจึงได�จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายเฝ,า
ระวังสิ่งแวดล�อม เพื่อกระตุ�นจิตสํานึกและการมีส�วนร�วมของเครือข�ายเฝ,าระวังป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชน
ต�อไป 
๒. วัตถุประสงค) 

๑. เพ่ือเสริมสร�างความรู�เก่ียวกับการลด คัดแยก และการนําขยะกลับมาใช�ประโยชน� 
๒. เพ่ือสร�างการมีส�วนร�วมของเครือข�ายเฝ,าระวังป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชน 
๓. เพ่ือส�งเสริมการนําขยะมูลฝอยไปใช�ประโยชน�เป6นการลดปริมาณขยะในชุมชน 
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๓. เป=าหมาย 
  กํานัน สารวัตรกํานัน ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�าน กรรมการหมู�บ�าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. อปพร. 
และประชาชนในชุมชน ๕ และชุมชน ๖ ครัวเรือนละ ๑ คน รวม ๒๐๘ คน 
๔.  กิจกรรม 
   ๑. จัดการฝoกอบรมสร�างการมีส�วนร�วมของเครือข�ายเฝ,าระวังป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชน และให�ความรู�
เก่ียวกับการลดขยะจากต�นทาง การคัดแยก และการนํากลับมาใช�ประโยชน� ณ ศาลากลางบ�าน หมู�ท่ี ๕   
๕.  วิธีดําเนินการ 
  ๑.  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  ๒.  ประชาสัมพันธ�โครงการให�ประชาชนในชุมชนทราบ 
   ๓.  ประสานงานกับชุมชนในการจัดฝoกอบรม 
   ๔.  จัดการฝoกอบรมให�ความรู�  
 ๕. สรุปผลการดําเนินงาน 
 ๖.  สถานท่ีดําเนินการ 
  ๑. จัดการฝoกอบรมสร�างการมีส�วนร�วมของเครือข�ายเฝ,าระวังป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชน และให�ความรู�
เก่ียวกับการลดขยะจากต�นทาง การคัดแยกขยะ และการนํากลับมาใช�ประโยชน� ณ ศาลากลางบ�าน หมู�ท่ี ๕   
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป̂ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณ 
  ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
๙.  ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 
 ๑. เครือข�ายเฝ,าระวังด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชนมีความรู�เกี่ยวกับการลดขยะจากต�นทาง การคัดแยก
ขยะ และใช�ประโยชน�จากขยะมูลฝอย 
 ๒. เครือข�ายเฝ,าระวังด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชนเกิดความตระหนัก และมีส�วนร�วมในการลดขยะจากต�นทาง 
การคัดแยกขยะ และสามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใช�ประโยชน�ใหม�ได� 
 ๓. เครือข�ายเฝ,าระวังด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชนเป6นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมในการลดขยะจากต�นทาง 
การคัดแยกขยะ และสามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใช�ประโยชน�ใหม�ได� 
  ๔. เครือข�ายเฝ,าระวังด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชนมีส�วนร�วมในการแก�ไขป-ญหาด�านสิ่งแวดล�อมในชุมชน และ
สามารถเป6นชุมชนลดขยะจากต�นทางได� 
๑๐.  ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
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โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร  
๑.หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพป-ญหาขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีเพ่ิมประมาณมากข้ึนทุกป̂ ประกอบกับการหาพ้ืนท่ีสําหรับเป6น
ท่ีตั้งของระบบกําจัดขยะมีป-ญหาถูกต�อต�านจากประชาชน บางท�องถ่ินเข�าไปใช�พ้ืนท่ีปfาไม� เป6นท่ีสาธารณประโยชน� 
ส�งผลให�เกิดป-ญหาการทําลายระบบนิเวศและเกิดป-ญหามลพิษแพร�กระจายสู�สิ่งแวดล�อม  คณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ (คสช.)ได�มีมติเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพ่ือกําจัดมูลฝอย
ตกค�างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย สร�างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม วาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร�างวินัยคนในชาติโดยมุ�งเน�นเรื่องการ
คัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช�ใหม� โดยมอบหมายให�ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายให�เป6นไปตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายกําหนด 
 จังหวัดยโสธรมีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ ๒๕๘ ตันต�อวัน สามารถเก็บขนและนําไปกําจัดโดยวิธีการท่ี
ถูกหลักสุขาภิบาลเพียง ๕๕ ตัน ต�อวัน คิดเป6นร�อยละ ๒๑ ของปริมาณขยะท้ังหมด  จึงยังคงมีขยะท่ีไม�ได�รับการ
จัดการอย�างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน ๒๐๓ ตันต�อวัน คิดเป6นร�อยละ ๗๕ ของประมาณขยะท้ังหมด ปริมาณขยะ
มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนทุกวันในขณะท่ียังไม�มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ส�งผลทําให�เกิดภาวะมลพิษสิ่งแวดล�อม และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเสียค�าใช�จ�ายในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยจํานวนมาก จากข�อมูลการศึกษา
องค�ประกอบของขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดยเฉลี่ยเป6นขยะอินทรีย�ซ่ึงนําไปทําปุ�ยได�ร�อยละ ๖๔ เป6นขยะรี
ไซเคิลท่ีนําไปขายได�ร�อยละ ๓๐ ท่ีเหลือเป6นขยะอันตรายร�อยละ ๓ และขยะท่ัวไปร�อยละ ๓(กรมส�งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม : ๒๕๕๒) ดังนั้นหากมีการคัดแยกขยะและนําไปจัดการตามประเภทต้ังแต�ในครัวเรือน จะเหลือขยะท่ี
ต�องนําไปกําจัดเพียงร�อยละ ๖ และจะลดค�าใช�จ�ายขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท้ังในการเก็บรวบรวม เก็บขน 
ขนส�งและการกําจัดขยะ ลดผลกระทบต�อด�านสิ่งแวดล�อมและความเสี่ยงต�อสุขภาพ ความเข�าใจ จิตสํานึกและ
ความตระหนักต�อป-ญหาขยะและสร�างการมีส�วนร�วมในการลดการสร�างขยะ การคัดแยกขยะต้ังแต�ต�นทาง และการ
นํากลับมาใช�ประโยชน�ในรูปแบบต�างๆ เช�นการนํามาทําปุ�ยหมัก หรือปุ�ยน้ําชีวภาพ การเลี้ยงไส�เดือนกินขยะ การรี
ไซเคิลวัสดุ เป6นต�น 
 เทศบาลตําบลปfาต้ิว ได�ดําเนินโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย�างยิ่งในส�วนท่ีเก่ียวกับการสร�างวินัยคนในชาติในการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใช�ใหม� โดยมีเป,าหมายหมายให�เกิดชุมชนต�นแบบด�านการจัดการขยะแลละครบวงจรในทุกชุมชน และ
กําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร สําหรับแกนนําของชุมชน 
เป,าหมาย เพ่ือทําหน�าท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมด�านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให�เกิดผลสําเร็จ จนเป6นต�นแบบ
และแหล�งเรียนรู�ด�านการจัดการขยะแบบครบวงจรสําหรับชุมชนอ่ืนได� 
๒. วัตถุประสงค)  
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร�างความรู�และความเข�าใจ กระตุ�นจิตสํานักและการมีส�วนร�วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ต้ังแต�ต�นทาง 
 ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด�านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให�กับแกนนําชุมชนเป,าหมาย 
 ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�ในการจัดการขยะมูลฝอยให�กับชุมชนเป,าหมาย 
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๓. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ๔ ป̂(๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ณ ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและห�องสมุดไอที  
๔. กลุ%มเป=าหมาย 
 ผู�นําและแกนนําในชุมชน/หมู�บ�านเป,าหมาย ๑ ชุมชน  จํานวน  ๑๐๐  คน 
๕.  งบประมาณ 
  ป̂ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
๖. กิจกรรมการดําเนินงาน 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดการฝoกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะแบบครบวงจร 
 ๖.๒ ประชาสัมพันธ�โครงการเพ่ือเลือกผู�เข�าอบรม 
 ๖.๓ ประสานเชิญวิทยากรและจัดเตรียมเอกสารฝoกอบรม 
 ๖.๔ จัดการฝoกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดการและหลักสูตรท่ีกําหนด 
 ๖.๕ ประเมินผลการจัดการฝoกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๗. ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 
 ๑. ประชาชนในชุมชนเป,าหมายเกิดความตระหนักและการมีส�วนร�วมในการจัดการขยะแบบครบ
วงจร 
 ๒. ชุมชนเป,าหมายมีการดําเนินงานกิจกรรมในการลด คัดแยกขยะและนํากลับมาใช�ใหม�และ
สามารถพัฒนาการดําเนินกิจกรรมให�เป6นแหล�งเรียนรู�ด�านการจัดการขยะแบบครบวงจร 
๘.  ผู+รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
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โครงการส%งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม% ไร%นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม%ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๑. หลักการและเหตุผล    
                    แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  เป6นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสแก�ชาวปวงชนชาวไทยนับต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๑๗ เป6นต�นมา  
นับเป6นปรัชญาและกระบวนการท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช� ได�ในท้ังระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ�มองค�กร จนถึง
ระดับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ทําให�สามารถดํารงสถานะอยู�ได�ท�ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสการพัฒนาประเทศ  ภายใต�โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” 
                     เทศบาลตําบลปfาต้ิว   เป6นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีอํานาจหน�าท่ีหน�าท่ีในการจัดการ
ระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง กําหนดอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ทําให�เทศบาลตําบลปfาต้ิว ต�องมีการเรียนรู�และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร�วมกันเพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชนในท�องถ่ิน  เพ่ือให�ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได�อย�างพอเพียงพ่ึงตนเองได�          
มีภูมิคุ�มกันจากผลการกระต�างๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไป   ดังนั้นจึงมีความจําเป6นท่ี
จะต�องให�ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม  เพ่ือนํามาศึกษาและประยุกต�และปรับใช�ในพ้ืนท่ีเพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  อยู�ดีกินดี  มีความสุข เพ่ือเป6นการลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได�ให�กับตนเองและประชาชนมี
พออยู�พอกิน  และมีความอิสระท่ีจะไม�ต�องยึดติดอยู�กับเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง  มีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตน       
ไม�หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม  ร�วมกันสร�างสังคมให�เข�มแข็งสามารถถึงตนเองได�  ช�วยให�เศรษฐกิจดีข้ึนท้ังของ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   
๒. วัตถุประสงค)  
                  ๒.๑เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝoกอบรมได�รับการเพ่ิมพูนความรู� พัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู� มีความเข�าใจตามแนวการเกษตรแนวทฤษฎีใหม�  ไร�นา
สวนผสม   เกษตรนวัตกรรมใหม�  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย�างยั่งยืนต�อไป 
                 ๒.๒ เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝoกอบรม มีความรู� ความเข�าใจ ทักษะต�างๆ และทัศนคติท่ีดี นํา
ความรู�ประสบการณ�จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ�ายทอดให�กับกลุ�มท่ีรับผิดชอบต�อไป  

๒.๓ เพ่ือเสริมสร�างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ของคนในชุมชน 
                         ๒.๔ ส�งเสริมให�เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ลดการใช�ปุ�ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร  
               ๒.๕ สร�างเครือข�ายขยายผลสู�ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา กลุ�มเกษตรกร และองค�กร
เอกชน 
๓. เป=าหมาย 
                ๓.๑ กลุ�มเป,าหมายเชิงปริมาณ    รวมท้ังสิ้นจํานวน    ๕๐    คน 
                ๓.๒ เป,าหมายเชิงคุณภาพ  
                    -  ผู�เข�ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน�แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงสามารถนําความรู�ไปปฏิบัติได�จริง  และนําความรู�ไปถ�ายทอดให�กับกลุ�มของตนในพ้ืนท่ีต�อไป 
                   - ผู�เข�ารับการอบรม เพ่ือเป6นการลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได�ให�กับตนเองและ
ประชาชนมีพออยู�พอกิน  และมีความอิสระท่ีจะไม�ต�องยึดติดอยู�กับเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง  มีภูมิคุ�มกันท่ีดี
ในตน  ไม�หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม  ร�วมกันสร�างสังคมให�เข�มแข็งสามารถถึงตนเองได�  ช�วยให�เศรษฐกิจดีข้ึนท้ัง
ของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   
๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
                  ป̂งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๕. วิธีดําเนินการ 
                  ๕.๑  การเตรียมการ 
                          - ประชุมชี้แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบ 
                          - เตรียมกิจกรรม สถานท่ี วัสดุอุปกรณ� วิทยากร 
                - จัดอบรมโดยวิทยากรผู�มีความรู�  จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
                          - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
                          - ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการโครงการให�ผู�บริหารทราบ               
๖. สถานท่ีดําเนินการ 
                   ๖.๑   วันท่ีแรกของการฝoกอบรม  
                          - จัดฝoกอบรม ณ ณ ศูนย�การเรียนรู�ชุมชนและห�องสมุดไอที(ศูนย� IT) เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
                   ๖.๒   วันท่ีสองของการฝoกอบรม 
                           -ศึกษาดูงาน ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
๗. หน%วยงานผู+รับผิดชอบโครงการ   
                   กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลปfาต้ิว  อําเภอปfาต้ิว  จังหวัดยโสธร 
๘. งบประมาณ 
                     ป̂ละ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. วิธีการประเมินผล 
                   ประเมินผลท้ังก�อนและหลังการฝoกอบรม เพ่ือวัดผลการดําเนินการให�ความรู� ศึกษาดูงานและการ
ดําเนินการอบรม เพ่ือใช�เป6นข�อมูลในการปรับปรุงแก�ไขในการดําเนินโครงการในครั้งต�อไป 
๑๐. ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 
                   ๑๐.๑ ผู�เข�ารับการฝoกอบรมได�รับการเพ่ิมพูนความรู� พัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู� มีความเข�าใจสามารถดํารงตนตามแนวการเกษตรแนวทฤษฎี
ใหม�  ไร�นาสวนผสม   เกษตรนวัตกรรมใหม�  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย�างยั่งยืนต�อไป 
                   ๑๐.๒ ความเข�าใจสามารถนําองค�ความรู�ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช�ใน
ชีวิตประจําวันได�จริง   เพ่ือเป6นการลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได�ให�กับตนเองและประชาชนมีพออยู�พอกิน  
และมีความอิสระท่ีจะไม�ต�องยึดติดอยู�กับเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง  มีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตน  ไม�หวั่นไหวไปกับกระแส
นิยม  ร�วมกันสร�างสังคมให�เข�มแข็งสามารถถึงตนเองได�  ช�วยให�เศรษฐกิจดีข้ึนท้ังของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ                                                                                                    
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๑.๓ การสร+างจิตสํานึกและความตระหนักแก%เด็กและเยาวชน 
โครงการพาบุตรหลานเข+าวัด  
๑. ช่ือโครงการ    โครงการพาบุตรหลานเข�าวัด 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ศาสนาพุทธเป6นศาสนาประจําชาติของประเทศไทยประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธตาม                     
หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ�าได�สอนให�ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป6นคนดี  ไม�เบียดเบียนผู�อ่ืน                             
ไม�สร�างความเดือนร�อนให�กับผู� อ่ืน  ในฐานะท่ีเราเป6นพุทธศาสนิกชนต�องปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของ                               
พระสัมมาสัมพุทธเจ�าเพ่ือความเจริญรุ�งเรืองในชีวิต  การอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างสงบสุข  โดยในช�วงเทศกาล                
เข�าพรรษาพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตนให�อยู�ในศีล  ละเว�นบาป  อบายมุขต�างๆ ประชาชน  และผู�สูงอายุ                         
เข�าวัดฟ-งธรรมในวันพระ  การปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงามเป6นกุศลสําหรับตนเองและผู�อ่ืน  รวมท้ังเป6นการขัดเกลาจิตใจ                    
ให�มีความสะอาด  ดีงาม  มีความจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย� 
  เด็กปฐมวัยถือเป6นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค�าอย�างยิ่ง  เป6นวัยท่ีต�องพัฒนาการทางด�านร�างกาย                         
อารมณ�-จิตใจ  สังคม  และสติป-ญญา  ให�มีคุณธรรมและจริยธรรม  เทศบาลตําบลปfาต้ิวได�เล็งเห็นความสําคัญของ                      
เด็กปฐมวัยผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�จัดทําโครงการพาบุตรหลานเข�าวัด ข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค) 
  ๑.  เพ่ือเป6นการทํานุบํารุงศาสนาและประเพณี  วัฒนธรรมท�องถ่ินอันดีงามให�คงอยู�สืบไป 
  ๒.  เพ่ือเป6นการส�งเสริมให�เด็กปฐมวัย  และผู�ปกครองได�ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของ                                
พระสัมมาสัมพุทธเจ�า 
  ๓.  เพ่ือส�งเสริมให�เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด�านร�างกายอารมณ�-จิตใจ  สังคม  และ
สติป-ญญา  ให�มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔.  เพ่ือเป6นการส�งเสริมให�เด็กปฐมวัยมีความจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย�  
  ๕.  ส�งเสริมให�สมาชิกในครอบครัวได�ทํากิจกรรมร�วมกันทําให�ครอบครัวมีความอบอุ�น  
 
๔. เป=าหมาย 
  -  เด็กปฐมวัยศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปfาต้ิว ๑ และ ๒  จํานวน  ๑๑๖  คน 
  -  พ�อ  แม�  ผู�ปกครองเด็ก  ประชาชนท่ัวไป  ผู�สูงอายุ  ประมาณ  ๑๒๐  คน 
  -  ครูผู�ดูแลเด็ก  ผู�ดูแลเด็ก  และเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง  ประมาณ  ๒๐  คน 
 
๕. วิธีการดําเนินการ 
  ๑.  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติต�อนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว 
  ๒.  ประชุมครูผู�ดูแลเด็ก  ผู�ดูแลเด็ก  เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือร�วมวางแผนการจัดงาน 
  ๓.  แต�งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดงานฝfายต�างๆ 
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  ๔.  ประชาสัมพันธ�เชิญชวนให�พ�อ  แม�  ผู�ปกครอง  ผู�สูงอายุ  และประชาชน 
  ๕.  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว� 
๖. กิจกรรม 
  ๑.  ถวายภัตตาหารเพลแด�พระสงฆ� 
  ๒.  ถวายป-จจัย  ถวายเทียน  และถวายเครื่องอัฐบริขารต�างๆ แด�พระภิกษุสงฆ�   
๗.  งบประมาณ 
  ป̂ละ ๓,๐๐๐.-บาท 
๘ ระยะเวลาดําเนินการ 
  ป̂ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๙. สถานท่ีดําเนินการ 
  -  วัดปfาสุริยาลัย  ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปfาต้ิว  จังหวัดยโสธร 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 
  ๑.  พุทธศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณีท�องถ่ินได�รับการทํานุบํารุงให�คงอยู�สืบไป 
  ๒.  เด็กปฐมวัย  และผู�ปกครองได�ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ�า 
  ๓.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด�านร�างกายอารมณ�-จิตใจ  สังคม  และสติป-ญญา  มีคุณธรรม               
และจริยธรรม 
  ๔.  เด็กปฐมวัยและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิวมีความจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย�   
  ๕.  สถาบันครอบครัวมีความเข�มแข็งส�งผลให�ประชาชนในชุมชนมีความสุข 
 
๑๑. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปfาต้ิว ๑ , ๒ 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป=องกันการทุจริต  
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต+านการทุจริตของผู+บริหาร 
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต%อต+านการทุจริตของผู+บริหารองค)กรปกครองส%วนท+องถ่ิน”  
๑. กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต%อต+านการทุจริตของผู+บริหารองค)กร 
    ปกครองส%วนท+องถ่ิน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว     ๓ 
ฉบับ ป-จจุบัน ท่ีใช�อยู�เป6นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป̂ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป̂ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ�งสู�การเป6นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความ
ร�วมมือจากฝfายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�าน ความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ         โดย
กําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มีเป,าหมาย หลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ ในป̂   พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ี 
ของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป6นอยู�ในป-จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได� กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานออกเป6น ๖ ยุทธศาสตร� ดังนี้ ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ สร�างสังคมท่ีไม�ทน
ต�อการทุจริต ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ พัฒนาระบบป,องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป6นหน�วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ิน
และเป6นกลไกหนึ่งในการส�งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป6นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของ ประชาชนในท�องถ่ิน การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต�องให�ความเป6นอิสระแก�องค�กรปกครอง ส�วนท�องถ่ินโดยยึดหลักแห�งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ�ของประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วน ท�องถ่ินเป6นหน�วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขป-ญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการ กํากับดูแลองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจะทําได�เท�าท่ีจําเป6นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต�องเป6นไปเพ่ือการคุ�มครอง ประโยชน�ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังนี้ ต�องยอมรับว�าป-ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป6นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได�
สร�างความขมข่ืนใจให�แก� คนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาเป6นเวลาช�านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประกอบ กับมีป-จจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย�สุจริต ของคนทํางานราชการส�วนท�องถ่ินส�วน ให�เหือดหายไป และหากจะว�ากันไปแล�ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืนได� เช�นเดียวกัน เพียงแต�คนทํางานในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว�าคนทํางานในหน�วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป6นไปได�สูง
ท่ีคนทํางานในท�องถ่ิน อาจต�องถูกครหาในเรื่องการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบมากกว�า แม�ว�า โอกาสหรือช�องทางท่ี
คนทํางานในท�องถ่ินจะใช�อํานาจให�ออกนอกลู�นอกทาง จะมีได�ไม�มากเท�ากับท่ีคนทํางานในหน�วยงาน ราชการอ่ืน 
และมูลค�าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ก�อให�เกิดข้ึนก็อาจเป6นแค�เศษผง 
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเป6นท่ีผู�บริหาร
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการ ทุจริตอย�างเห็นชัดเป6นรูปธรรม 
ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต ส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน บริหารงานด�วยความ
โปร�งใส มีความเข�มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือ 
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หลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป,องกันการทุจริตขององค�กร
ตนเองต�อไปให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศต�อไป 
๓. วัตถุประสงค)  
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยการ
จัดทําแผน ป,องกันการทุจริตในองค�กรท่ีบริหาร  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย ๑ ฉบับ  
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน�อย ๑ ครั้ง  
  ๔.๒ แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๔ ป̂  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
  ๖.๒ ประชุมหน�วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง  
  ๖.๓ จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  
  ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  
  ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  
  ๖.๖ ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  
  ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  
  ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ 
๙. ผู+รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
  ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย ๑ ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน�อย ๑ ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการป,องกัน
การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ๔ ป̂ จํานวน ๑ ฉบับ  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ) - การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความโปร�งใส สามารถป,องกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได� – ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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๒.๒ มาตรการสร+างความโปร%งใสในการปฏิบัติราชการ 
กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๑. กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให�มีการบริหาร
ราชการ อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให�เป6นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุ ป̂ ๒๕๓๕ และแก�ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
๓. วัตถุประสงค� 

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด�านจัดซ้ือจัดจ�าง 
๓.๒ เพ่ือใช�เป6นข�อมูลในการรายงานผู�บริหาร 
๓.๓ เพ่ือใช�เป6นข�อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน 
๓.๔ เพ่ือให�ทราบป-ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช�เป6นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป6นข�อมูลให�กับประชาชนสามารถตรวจสอบได� 

๔. เป,าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ผู�อํานวยการกองคลัง 
๔.๒ เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บข�อมูลในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างและคิดเป6นร�อยละของจํานวนโครงการและร�อยละของจํานวน

งบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
๖.๔ สรุปป-ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป̂ 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป̂ 
๖.๗ เผยแพร�ข�อมูลให�ประชาชนได�รับทราบ 

๗.   ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป̂(ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช�งบประมาณ 
 

๙. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
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กองคลัง  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 

๑๐.๑ ประชาชนได�รับทราบข�อมูลในการบริหารงานของหน�วยงานด�วยความโปร�งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู�บริหารมีข�อมูลในการวางแผนการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู�ปฏิบัติงานมีข�อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างให�มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ�มค�าเป6นประโยชน�กับประชาชน 
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กิจกรรมเผยแพร%ข+อมูลข%าวสารด+านการจัดซ้ือ – จัดจ+าง 
๑. กิจกรรมเผยแพร%ข+อมูลข%าวสารด+านการจัดซ้ือ – จัดจ+าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลตําบลปfาต้ิว  มีฐานะเป6นนิติบุคคล มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด�วย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได�และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต�ต�องเป6นไปตามอํานาจ หน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว� ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีความโปร�งใส และ
สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท�ายท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน�าท่ีของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี
และให�คํานึงถึงการมี ส�วนร�วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ�างและการเปpดเผยข�อมูลข�าวสาร ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดให�เทศบาลมี อํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป6นหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดให�การจัดซ้ือ จัดจ�างให�ส�วนราชการดําเนินการโดยเปpดเผย
และเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน�และผลเสียทางสังคม ภาระต�อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค�ท่ีจะใช�
ราคา และประโยชน�ระยะยาวท่ีจะได�รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป6นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได�เกิดประสิทธิภาพและ
เกิด ประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนในท�องถ่ินจึงมีความจําเป6นต�องจัดโครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือ 
– จัดจ�างเพ่ือให� ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค� 

๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างตามโครงการและกิจกรรม
ต�างๆ ของเทศบาล 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือป,องกันการทุจริตในหน�วยงาน 

๔. เป,าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร�ข�อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ�างตามแผนงาน/โครงการต�างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ จํานวน ๔ ช�องทาง ได�แก�ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร�สาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลตําบลปfาต้ิว และชุมชนต�างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
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- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
๖.๒ นําส�งประกาศไปเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ตามช�องทางการประชาสัมพันธ�ของเทศบาล ได�แก�ทาง 

เว็บไซต� บอร�ด ประชาสัมพันธ� ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน�วยงานราชการ เป6นต�น 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช�งบประมาณ 
๙. ผู�รับผิดชอบ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 

๑๐.๑ ผลผลิต 
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�า ๓ ช�องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ� 
- ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗๐ ของโครงการท่ีจัดซ้ือ

จัดจ�างท้ังหมด 
- การจัดหาพัสดุเป6นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดป-ญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 
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มาตรการ “ออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน+าส%วนราชการ” 
๑. มาตรการ “ออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน+าส%วนราชการ”  
๒. หลักการและเหตุผล  
    เทศบาลตําบลปfาต้ิว  เป6นหน�วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป6น
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ีต�อง
ทําอีกมากมายในการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน ผู�มารับ บริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ของเทศบาลนั้น  
มักจะประสบป-ญหาด�านการอํานวยความสะดวกในการติดต�อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู�กับ
ฝfายผู�บริหาร ไม�มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน�า
หน�วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝfายต�าง ๆ ซ่ึงเป6นอุปสรรคอย�างยิ่งต�อการให�บริการ ทําให�การ บริการเกิดความ
ล�าช�า ประชาชนไม�ได�รับความสะดวกอันอาจเป6นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ี ส�งผลให�ระบบการให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให�เป6นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน�าท่ีของ
เทศบาล ต�องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว�า 
ด�วยหลักเกณฑ� และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดให�การ
บริหารราชการ เพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป6น ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ�มค�า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ท่ีกําหนดให�
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส 
กําหนดให�นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเป6นผู�บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ�างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให�แก�รองนายกเทศมนตรีท่ีได�รับแต�งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได�  
มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดให�ปลัดเทศบาลเป6นผู�บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ�างเทศบาลรอง          
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให�เป6นไปตามนโยบาย และอํานาจ
หน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธรเรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดยโสธร 
ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป6นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต�องการของ 
ประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม�สร�างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก จึงจําเป6นต�องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจ หน�าท่ีของเทศบาลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือเป6นการลดข้ันตอนการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป6นธรรม
ตอบสนองความต�องการ ของประชาชน  
   ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน�วยงาน  
   ๓.๓ เพ่ือเป6นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริหารทุกระดับ  
   ๓.๔ เพ่ือป,องกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลพินิจอันอาจเป6นเหตุแห�งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน�งหน�าท่ีราชการ  
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๔. เป=าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส�วนราชการ 
ประกอบด�วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให�รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให�ปลัดเทศบาล    และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให�หัวหน�าส�วนราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
   ๖.๒ จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส�วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ  
   ๖.๔ ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายในทุก
เดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ) - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู�ในระดับดี - ประชาชนได�รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป6นช�องทางแห�งการทุจริต 
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มาตรการ “สร+างความโปร%งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”       
๑. มาตรการ “สร+างความโปร%งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”       
 ๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป6นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช�หลักการการให�รางวัลเป6นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ�นในการพัฒนา
ผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว  ได�ให�ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเป6นเรื่อง ลําดับต�นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการใช�ดุลพินิจของ
ผู�บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
ได�กําหนดให�นายกเทศมนตรี  แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ พนักงาน  พนักงานจ�าง
ของเทศบาล ด�วยเหตุผลนี้เองจึงเป6นท่ีมาของกิจกรรมการสร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค)  
   เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลด�านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร�งใส เป6นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได�  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต ข�าราชการ พนักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว โดยแต�งต้ังปลัดเทศบาลเป6นประธานกรรมการ และหัวหน�าส�วนราชการเป6นกรรมการ และข�าราชการ
ท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป6นเลขานุการ  
   ๖.๒ แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการเทศบาลตําบลปfาต้ิวโดย
ประกอบด�วยนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว ประธานกรรมการ หัวหน�าส�วนและผู�บริหารสถานศึกษาเป6นกรรมการ 
และข�าราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจ�าหน�าท่ีเป6นเลขานุการ  
   ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาไว�โดยเจ�าหน�าท่ีให�
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเป6นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให�แก�คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข�าราชการเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
   ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการเทศบาลตําบลปfาต้ิว พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข�าราชการ เทศบาลตําบลปfาต้ิวเสนอมา โดยใช�หลักเกณฑ�ตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
จังหวัดยโสธร 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ช�วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป̂งบประมาณ     
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร�งใส เป6นธรรม ตรวจสอบได� 
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กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของผู+รับบริการ 
๑. กิจกรรม “สํารวจความพึงพอใจของผู+รับบริการ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    เทศบาลตําบลปfาต้ิว มีหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจ
หน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป6น หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน�าท่ี ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน�าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนดให�เป6นหน�าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นต�องเป6นไป   เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล   การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัด
จ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปpดเผยข�อมูลข�าวสาร ให�เป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ จากภารกิจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน นั้น เทศบาลในฐานะผู�
ให�บริการก็จะไม�ทราบว�าภารกิจท่ีให�บริการไปนั้น ประชาชนได�รับประโยชน� หรือเกิดประโยชน�สูงสุดแก� ประชาชน
มากน�อยเพียงใด การให�บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต�องการผู�รับบริการหรือไม� การท่ีจะทราบถึง
ความ พึงพอใจจากผู�รับบริการ จึงต�องมีการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ เพ่ือให�เป6นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงานตามหน�าท่ี ของเทศบาล
ต�องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ 
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปpดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว�าด�วย หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีนั้น จะต�องก�อให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความ
ต�องการ โดยให�เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู�มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล 
ของตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติด�านคุณภาพการให�บริการ เพ่ือประโยชน�ในท�องถ่ิน ลูกจ�างและพนักงานจ�าง อีกท้ัง
เพ่ือเป6นการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะประโยชน�ให�ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือเป6นการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะการให�บริการประชาชนให�เกิด
ความพึงพอใจ  
   ๓.๒ เพ่ือเป6นการสร�างจิตสํานึกความตระหนักให�แก�บุคลากรผู�ให�บริการ ปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ให�บริการ โดยยึด ประโยชน�สุขของประชาชน  
   ๓.๓ เพ่ือเป6นการปรับปรุงและพัฒนางานด�านบริการให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   ๓.๔ เพ่ือเป6นการป,องกันป-ญหาร�องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน�วยงาน 
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ�างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง ต�อป̂  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการ 
   ๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด  
   ๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ�งให�เทศบาลทราบ  
   ๖.๔ ดําเนินการเบิกจ�ายเงินให�แก�สถาบันผู�ทําการประเมิน  
   ๖.๕ ปpดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให�ประชาชนทราบ  
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   ๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด�านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน�สุขแก�
ประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ๑๕,๐๐๐ บาท/ป̂  
๙. ผู+รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๑๐.๑ ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานของเทศบาล 
จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ)  
    – ประชาชนผู�รับบริการมีความพึงพอใจไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๘๐  
    - การให�บริการสาธารณะมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน 
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๓  มาตรการใช+ดุลพินิจและใช+อํานาจหน+าท่ีให+เป3นไปตามหลักการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี 
กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให�
องค�กรปกครองส�วน ท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองทีดี โดยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ�
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให�มีการรับฟ-งและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในป̂ท่ี ผ�านมาได�มีการประเมินองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได�ดําเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�าง ต�อเนื่องทุกป̂นั้น เพ่ือให�การประเมิน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีเป6นไปด�วยความเรียบร�อยเกิดประโยชน�สุขต�อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของ
องค�กรมีประสิทธิภาพและความคุ�มค�า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต�องการ ของ
ประชาชนได�อย�างแท�จริง หรืออย�างน�อยมีผลการประเมินไม�ตํ่ากว�าป̂ท่ีผ�านมา เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�จัดทํา
โครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและอํานาจหน�าท่ี
ของเทศบาลตามกฎหมายเป6นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน  
   ๓.๓ เพ่ือรับฟ-งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ  
   ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลปfาต้ิว ให�สั้นลง  
   ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
   ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
   ๔.๔ พนักงานและเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
   ๔.๕ ผู�บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู� ผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๖. วิธีดําเนินการ  
    ๖.๑ แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ  
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณางานในภารกิจว�าเรื่องใด 
ท่ีผู�บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา  
   ๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให�รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให�ประชาชนทราบโดยท่ัวไป
พร�อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให�ประชาชนทราบ  
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   ๖.๔ มีระบบการรับฟ-งข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล�าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให�นายกเทศมนตรีและผู�บริหาร
ทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ ทุกกองส�วนราชการ  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๑๐.๑ ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให�บริการของ เจ�าหน�าท่ี  
   ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน  
   ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   ๑๐.๔ ทําให�ภาพลักษณ�ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให�ประชาชนมี
ความศรัทธา ต�อคณะผู�บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให+เป3นท่ีประจักษ) 
กิจกรรมการคัดเลือกพ%อดีเด%นในเขตเทศบาลตําบลป�าติ้ว 
๑. ช่ือกิจกรรม     การคัดเลือกพ�อดีเด�นในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาสวันท่ี  ๕  ธันวาคมของทุกป̂เป6นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ�าอยู�หัว อันเป6นวันคล�ายวันพระราชสมภพและถือว�าเป6นวันพ�อแห�งชาติ  เพ่ือเผยแพร�พระคุณและบทบาท
ของพ�อท่ีมีต�อครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ และเป6นการยกย�องเชิดชูพ�อดีเด�น  อีกท้ังเป6นการเผยแพร�
เกียรติคุณผู�ท่ีได�รับคัดเลือกเป6นพ�อดีเด�นให�ปรากฎแก�สาธารณชน  โดยเทศบาลตําบลปfาต้ิวจะพิจารณาคัดเลือกผู�ท่ี
สมควรเป6นพ�อดีเด�นท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ชุมชนละ ๑ คน 
  เทศบาลตําบลปfาต้ิว  ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ได�เล็งเห็นความสําคัญของการ
ส�งเสริมให�เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทุกหมู�เหล�า  รู�สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัว  และมีความรักกตัญ�ูกตเวทีต�อพ�อ  จึงได�กิจกรรมคัดเลือกพ�อดีเด�นในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว ข้ึน 
๓.วัตถุประสงค) 
  ๑. เพ่ือเป6นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว 
  ๒. เพ่ือเป6นการกระตุ�นเตือนให�เด็ก เยาวชน และประชาชนประกอบคุณงามความดีกตัญ�ูต�อบิดา 
มารดา หรือผู�มีพระคุณ 

๓. เพ่ือเป6นการยกย�องเชิดชูและเผยแพร�เกียรติคุณผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป6นพ�อดีเด�น  เป6นแบบอย�างท่ีดีให� 
ปรากฏแก�สาธารณะชน  และบทบาทของพ�อท่ีมีต�อครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
๔.เป=าหมาย 
 -  พ�อดีเด�นท่ีได�รับการคัดเลือกในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  จํานวน ๖ ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น ๖ คน 
๕.วิธีการดําเนินการ 
 ๑.  กําหนดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันพ�อแห�งชาติเทศบาลตําบลปfาต้ิวต�อนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว 
 ๒.  แต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพ�อดีเด�นในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
 ๓.  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ�อดีเด�น  เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง  เพ่ือทําการคัดเลือกพ�อดีเด�นในเขตเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว จํานวน ๖ ชุมชนๆ ละ ๑ คน  
 โดยพิจารณาพ�อดีเด�นตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้   

๑. มีความจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา องค�พระมหากษัตริย� 
๒. มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓. ต�องมีอายุตั้งแต� ๕๐ ป̂ข้ึนไป(ต�องมีภูมิลําเนาอยู�ในพ้ืนท่ี) 
๔. มีบุตร – ธิดาไม�จํากัดจํานวน 
๕. เป6นครอบครัวท่ีอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ไม�แตกแยก 
๖. ส�งบุตร – ธิดาให�ได�รับการศึกษา ไม�ทอดท้ิง 
๗. บุตร – ธิดา ประกอบอาชีพสุจริต 
๘. เป6นผู�มีความเสียสละ บําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม 
๙. เป6นผู�ประพฤติและปฏิบัติอยู�ในศีลธรรมอันดี ไม�เคยต�องโทษทางคดีอาญา(ยกเว�นหลุโทษ) 



54 

 

 

๑๐. ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป6นหลักฐาน 
๑๑. ไม�เป6นผู�มัวเมาการพนัน และลุ�มหลงในอบายมุข 
๑๒. ไม�เป6นผู�ดื่มสุราเป6นอาจิณ 

๑๐. ผู�รับผิดชอบกิจกรรม 
    สํานักปลัดเทศบาล     เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖.  งบประมาณ  

ป̂ละ ๑๒,๕๐๐.-บาท 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๔ ป̂ (ป̂ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘.  สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว   อําเภอปfาต้ิว    จังหวัดยโสธร   
๙.  ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 

 ๑.  ประชาชนชาวไทยทุกหมู�เหล�ารู�สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว   
และร�วมกันทําความดีเพ่ือถวายเป6นพระราชกุศล 
  ๒. เด็ก  เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิวมีความกตัญ�ูรู�คุณต�อบิดา มารดาและเป6น
แบบอย�างท่ีดีแก�เด็ก และประชาชนท่ัวไป 

 ๓. สถาบันครอบครัวมีความเข�มแข็ง 
 ๔. เป6นการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับพ�อผู�ท่ีเป6นแบบอย�างท่ีดีต�อสังคม 
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กิจกรรมการคัดเลือกแม%ดีเด%นในเขตเทศบาลตําบลป�าติ้ว 
๑. ช่ือกิจกรรม     กิจกรรมการคัดเลือกแม�ดีเด�นในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในโอกาสวันท่ี  ๑๒  สิงหาคมของทุกป̂เป6นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ (โครงการจัดงานวันแม�แห�งชาติ)  อันเป6นวันคล�ายวันพระราชสมภพและถือว�าเป6นวันแม�
แห�งชาติ  เพ่ือเผยแพร�พระคุณและบทบาทของแม�ท่ีมีต�อครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ และเป6นการยกย�อง
เชิดชูแม�ดีเด�น  อีกท้ังเป6นการเผยแพร�เกียรติคุณผู�ท่ีได�รับคัดเลือกเป6นแม�ดีเด�นให�ปรากฎแก�สาธารณชน  โดย
เทศบาลตําบลปfาต้ิวจะพิจารณาคัดเลือกผู�ท่ีสมควรเป6นแม�ดีเด�นท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ชุมชนละ 
๑ คน 
  เทศบาลตําบลปfาต้ิว  ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ได�เล็งเห็นความสําคัญของการ
ส�งเสริมให�เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทุกหมู�เหล�า  รู�สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  และมีความรักกตัญ�ูกตเวทีต�อแม�  จึงได�จัดกิจกรรมคัดเลือกแม�ดีเด�นในเขตเทศบาลตําบล       
ปfาต้ิว  ข้ึน 
๓.วัตถุประสงค) 
  ๑.  เพ่ือเป6นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
  ๒.  เพ่ือเป6นการกระตุ�นเตือนให�เด็ก เยาวชน และประชาชนประกอบคุณงามความดีกตัญ�ูต�อบิดา 
มารดา หรือผู�มีพระคุณ 

๓. เพ่ือเป6นการยกย�องเชิดชูและเผยแพร�เกียรติคุณผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป6นแม�ดีเด�น  เป6นแบบอย�างท่ีให�
ปรากฏแก�สาธารณะชน  และบทบาทของแม�ท่ีมีต�อครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
๔.เป=าหมาย 
 -  แม�ดีเด�นท่ีได�รับการคัดเลือกในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว  จํานวน ๖ ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น ๖ คน 
๕.วิธีการดําเนินการ 
 ๑.  กําหนดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันแม�แห�งชาติเทศบาลตําบลปfาต้ิวต�อนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว 
 ๒.  แต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกแม�ดีเด�นในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว   

๓.  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ�อดีเด�น  เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง  เพ่ือทําการคัดเลือกแม�ดีเด�นในเขตเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว จํานวน ๖ ชุมชนๆ ละ ๑ คน  
 โดยพิจารณาแม�ดีเด�นตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้   

๑. มีความจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา องค�พระมหากษัตริย� 
๒. มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓. ต�องมีอายุตั้งแต� ๕๐ ป̂ข้ึนไป(ต�องมีภูมิลําเนาอยู�ในพ้ืนท่ี) 
๔. มีจํานวนบุตร – ธิดาไม�จํากัด 
๕. เป6นครอบครัวท่ีอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ไม�แตกแยก 
๖. ส�งบุตร – ธิดาให�ได�รับการศึกษา ไม�ทอดท้ิง 
๗. บุตร – ธิดา ประกอบอาชีพสุจริต 
๘. เป6นผู�มีความเสียสละ บําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม 
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๙. เป6นผู�ประพฤติและปฏิบัติอยู�ในศีลธรรมอันดี ไม�เคยต�องโทษทางคดีอาญา(ยกเว�นหลุโทษ) 
๑๐. ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป6นหลักฐาน 
๑๑. ไม�เป6นผู�มัวเมาการพนัน และลุ�มหลงในอบายมุข 
๑๒. ไม�เป6นผู�ดื่มสุราเป6นอาจิณ 

๑๐. ผู+รับผิดชอบกิจกรรม 
    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖.  งบประมาณ   
 ป̂ละ ๑๒,๕๐๐.-บาท 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๔ ป̂ (ป̂ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘.  สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว   อําเภอปfาต้ิว  จังหวัดยโสธร   
๙.  ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 

 ๑.  ประชาชนชาวไทยทุกหมู�เหล�ารู�สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ  
และร�วมกันทําความดีเพ่ือถวายเป6นพระราชกุศล 
  ๒. เด็ก  เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิวมีความกตัญ�ูรู�คุณต�อบิดา มารดาและเป6น
แบบอย�างท่ีดีแก�เด็ก และประชาชนท่ัวไป 

 ๓. สถาบันครอบครัวมีความเข�มแข็ง 
 ๔. เป6นการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับพ�อผู�ท่ีเป6นแบบอย�างท่ีดีต�อสังคม 
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กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก%คณะกรรมการชุมชน 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก%คณะกรรมการชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด�วยเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เป6นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน ๕.๗๒
ตารางกิโลเมตร ประกอบด�วย ๓ หมู�บ�าน  มีประชากรท้ังสิ้น ๓,๐๗๑ คน ครัวเรือนจํานวน ๑,๑๒๗ ครัวเรือน   ใน
การบริหารงานของเทศบาลมุ�งส�งเสริมให�ประชาชนในท�องถ่ินได�เข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนางานและแก�ไขป-ญหา
ได�ตรงกับความ ต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ป-จจุบันเทศบาลตําบลปfาต้ิวได�จัดต้ังชุมชนไว�แล�ว จํานวน ๖ 
ชุมชน เพ่ือให�เป6นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท�าย การปฏิบัติงานตาม 

หน�าท่ี ของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช�หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองทีดีและ
คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) กําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป6น 

หน�าท่ีของเทศบาลและ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) กําหนดให�เทศบาลมีอํานาจและหน�าท่ีส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรใน
การพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค�ท่ีจะให�มีคณะกรรมการชุมชนเข�ามา เป6นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต�างๆ ทําหน�าท่ีใน
การประสานงานกับเทศบาลและหน�วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข�สุขของพ่ีน�องประชาชนในชุมชน 
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต�ละชุมชนต�างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม�ได�รับค�าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ป,องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติการบริหารราชการเพ่ือป,องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให�เป6นท่ีประจักษ� โดยการยกย�องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีมี
ความซ่ือสัตย� สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
ดังนั้น เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�จัดให�มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชน   ท่ีอุทิศ
เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน�าท่ีจนครบวาระการดํารงตําแหน�ง  
๓. วัตถุประสงค)  
  ๓.๑ เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน�าท่ีเป6น
กรรมการชุมชนมา ด�วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน�ง  
  ๓.๒ เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป6นประโยชน�ต�อสังคมให�มีขวัญ
และกําลังใจ  
๔. เป=าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให�แก�คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน�าท่ีจนครบวาระ
การดํารงตําแหน�ง จํานวน ๖ ชุมชน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหน�ง  
  ๖.๒ จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
  ๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
   งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท  
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๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน�าท่ีจนครบวาระ  
ได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๑๐๐  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ)  
          - คณะกรรมการชุมชนผู�ได�รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู�ในระดับดี  
          - มีคณะกรรมการชุมชนเป6นต�นแบบท่ีดี ด�านการบําเพ็ญประโยชน�สาธารณะในท�องถ่ิน 
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๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได+รับทราบหรือรับแจ+งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
มาตรการ “ให+ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค)กรอิสระ” 
๑.  มาตรการ “ให+ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค)กรอิสระ”  
๒. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามกฎหมาย องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละประเภท
ได�ให� อํานาจข�าราชการในหน�วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู�ว�าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให�องค�กร
ปกครองส�วน ท�องถ่ินดําเนินกิจการเป6นไปตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน�าท่ีท่ี
กําหนดไว�ในกฎหมาย กลไกองค�กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช�อํานาจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ซ่ึงในแง�
ของการทุจริตจะเก่ียวข�อง กับการใช�จ�ายเงินไปโดยชอบด�วยกฎหมายระเบียบข�อบังคับหรือไม�          หรือ
ตรวจสอบเพ่ือให�นักการเมืองท�องถ่ินและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินกิจการต�างๆ อย�างโปร�งใสและสุจริต 
ซ่ึงหน�วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) เป6นองค�กรท่ีมีหน�าท่ีสําคัญ ดังนั้น เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�มาตรการ “ให�ความร�วมมือ
กับหน�วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระท่ีมี
หน�าท่ีตรวจสอบองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค)  
   เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระท่ีมีหน�าท่ี
ตรวจสอบองค�กรปกครอง ส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ  
๔. เป,าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  จากหน�วยงานภาครัฐ
และองค�กรอิสระเป6นอย�างมี ประสิทธิภาพ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๖. วิธีดําเนินการ ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังจากผู�กํากับดูแลและองค�กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป̂ หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ    
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) เทศบาลตําบลปfาต้ิว  ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จากหน�วยงานภาครัฐ และองค�กรอิสระ   
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มาตรการ “แต%งตั้งผู+รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร+องเรียน” 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต%งตั้งผู+รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร+องเรียน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด�วยเทศบาลตําบลปfาต้ิว   มีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามา       มี
ส�วนร�วมโดยเปpดโอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น       
คําร�องเรียนผ�านช�องทางต�างๆ ได�แก� ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให�
การดําเนินการรับเรื่องร�องเรียนเป6นไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขความเดือดร�อนของประชาชน  ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  จึงได�แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร�องเรียนประจําเทศบาลตําบลปfาต้ิว  รวมถึง 
จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได�
รับทราบหรือรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต�างๆ เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบได�ถือปฏิบัติให�เป6นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต�างๆ  
   ๓.๒ เพ่ือจัดให�มีมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป6นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�เก่ียวข�องอย�างถูกต�อง  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ กําหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน  
   ๖.๒ จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
   ๖.๓ จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือใช�เป6นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก�ไขป-ญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช�องทางการร�องเรียนต�างๆ ให�เป6นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร�งใสและเป6นธรรม  
   ๖.๔ เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบล
ปfาต้ิว  ให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสีย คู�สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน�วยงาน สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน�จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได�ตรงกับความต�องการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ ทุกส�วนราชการ  เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนของ
เทศบาลตําบลปfาต้ิว  ตามคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ� ท่ีเก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
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มาตรการ “การจัดทําข+อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลป�าติ้ว” 
๑. มาตรการ “การจัดทําข+อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลป�าติ้ว”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว�าการปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให�คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงานการมีส�วนร�วมของประชาชนการเปpดเผยข�อมูล การติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว�าด�วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไว�ว�า เพ่ือประโยชน�ในการ
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป6นลายลักษณ�อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดให�ส�วนราชการ จัดให�มีคณะผู�ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให�บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู�รับบริการ ความคุ�มค�าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด เทศบาลตําบลปfาต้ิว จึงได�
จัดให�มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน�าสํานักปลัด/ผู�อํานวยการกอง  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือให�การปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง
เป6นไปอย�างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
   ๓.๒ เพ่ือให�หน�วยงานระดับสํานัก/กอง  มีความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๓.๓ เพ่ือใช�เป6นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  ตามข�อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําป̂งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
   ๓.๔ เพ่ือให�หน�วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป6นข�อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๔. เป,าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค�กรปฏิบัติตามเกณฑ�ชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ 
   ๖.๑ จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการระหว�างหัวหน�าส�วนราชการกับ
ผู�บริหารท�องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
  ๖.๒ รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
  ๖.๓  แจ�งทุกส�วนราชการถือปฏิบัติ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ป̂งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม�ใช�งบประมาณ 
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๙. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส�วนราชการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ� 
  มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกส�วนราชการ 
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มิติท่ี ๓ การส%งเสริมบทบาทและการมีส%วนร%วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให+มีและเผยแพร%ข+อมูลข%าวสารในช%องทางท่ีเป3นการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชนได%มี 
ส%วนร%วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน+าท่ีขององค)กรปกครองส%วนท+องถ่ินได+ทุกข้ันตอน 
กิจกรรม “การเผยแพร%ข+อมูลข%าวสารด+านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย)สินของเทศบาล และการรับ เรื่อง
ร+องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร%ข+อมูลข%าวสารด+านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย)สินของเทศบาล 
และการรับ เรื่องร+องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในป-จจุบัน ภาคประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมและมีบทบาทอย�างมากใน
การบริหารงานของ ราชการส�วนท�องถ่ินในด�านต�างๆ การบริหารงานราชการส�วนท�องถ่ินต�องสามารถตรวจสอบได� 
ต�องมีความโปร�งใส ต�องให� ประชาชนได�รับทราบข�อมูล ข�าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือเป6นการป,องกันมิ
ให�เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ภาครัฐและภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค)  
   เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในการปฏิบัติงานให�ประชาชนได�รับรู�  เพ่ือประชาสัมพันธ�การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร�างและ พัฒนาเครือข�ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให�มีความเข�มแข็งเพ่ือให�มีระบบ และกลไก ในการป,องกันและตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ�ายเงินประจําป̂ และการจัดซ้ือจัด
จ�าง จัดหาพัสดุต�างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการชําระภาษีท�องถ่ิน และการรับเรื่องร�องเรียนทางด�าน
การเงินการคลัง ผ�านทางเว็บไซต�ของ เทศบาลตําบลปfาต้ิว  และปpดประกาศข�อมูลดังกล�าวท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�
เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได�ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําให�ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
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มาตรการ “ปรับปรุงศูนย)ข+อมูลข%าวสารของเทศบาลตําบลป�าติ้ว  ให+มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย)ข+อมูลข%าวสารของเทศบาลตําบลป�าติ้ว  ให+มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให�หน�วยงาน
ของรัฐต�องจัดให�มี ข�อมูลข�าวสารของราชการอย�างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ณ ท่ีทํา
การของหน�วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข�อมูลข�าวสารและให�บริการว�า “ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ�ให�ประชาชนมีโอกาส อย�างกว�างขวางในการได�รับข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต�างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าวเป6นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�ให�มีสถานท่ีสําหรับ
ประชาชน เข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสารซ่ึงได�รวบรวมไว� โดยจัดเป6นศูนย�ข�อมูลข�าวสารเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
ให�บริการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ท่ีประชาชนสามารถเข�าตรวจดูได�  เพ่ือประชาชนจะได�สามารถรับรู�
สิทธิและหน�าท่ีของตนอย�างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องตรงกับความเป6น
จริงในการรักษาประโยชน�ของตนต�อไป  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารอันเป6นประโยชน�แก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�
บิดเบือนข�อเท็จจริง  
   ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช�องทางให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
ปfาต้ิว   
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต ศูนย�ข�อมูลข�าวสารเทศบาลตําบลปfาต้ิว  จํานวน ๑ แห�ง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย�ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย�ข�อมูลข�าวสารและจัดสถานท่ีให�ประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูล  
   ๖.๒ มีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเป6นป-จจุบัน  
   ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป6นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ี กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 
ข�อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
   ๖.๔ มีการจัดประชุมให�ความรู�แก�บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข�อมูล ข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖.๕ มีการให�ความรู�แก�ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖.๖ มีบริการอินเตอร�เน็ตสําหรับให�บริการประชาชนท่ัวไป  
   ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู�มารับบริการและสรุปผลเสนอผู�บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ   
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ ทุกส�วนราชการ  เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) จํานวนศูนย�ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
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๓.๒ การรับฟ0งความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร+องเรียน/ร+องทุกข)ของประชาชน 
มาตรการ จัดตั้งศูนย)ดํารงธรรม เทศบาลตําบลป�าติ้ว 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ จัดต้ังศูนย�ดํารงธรรม เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๒. หลักการและเหตุผล 
  คณะรักษาความสงบแห�งชาติได�มีประกาศฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องการจัดต้ังศูนย�ดํารงธรรม โดยให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจัดต้ังศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดข้ึน เพ่ือทําหน�าท่ีในการรับ
เรื่องร�องเรียนร�องทุกข� ให�บริการข�อมูลข�าวสาร ให�คําปรึกษา รับเรื่องป-ญหาความต�องการและข�อเสนอแนะของ
ประชาชน และทําหน�าท่ีเป6นศูนย�บริการร�วมตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู�ว�าราชการจังหวัดใช�อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ แต�งต้ังศูนย�ดํารงธรรมจังหวัด 

นายอําเภอใช�อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก�ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๕ โดยอ�างอิงคําสั่ง 
จัดต้ังศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดของผู�ว�าราชการจังหวัด เพ่ือโยงไปสู�ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติฉบับท่ี ๙๖/
๒๕๕๗ และในฐานะผู�กํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต้ังศูนย�ดํารงธรรมของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ข้ึน 
  ดังนั้น เพ่ือให�การรับเรื่องร�องเรียนร�องทุกข� ให�บริการข�อมูลข�าวสาร ให�คําปรึกษา รับเรื่องป-ญหา
ความต�องการและข�อเสนอแนะของประชาชนของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เป6นไปตามประกาศของคณะรักษาความ
สงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ จึงได�จัดต้ังศูนย�ดํารงธรรม เทศบาลตําบลปfาต้ิว ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค) 
         ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติให�เป6นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
        ๓.๒ จัดต้ังศูนย�ดํารงธรรม เทศบาลตําบลปfาต้ิว  เพ่ือรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� พร�อมช�องทางการ
รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� และแจ�งผลให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข� และประกาศให�ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
แต�วันท่ีได�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� 
                  ๓.๓ เพ่ือรับเรื่องร�องเรียนร�องทุกข� ให�บริการข�อมูลข�าวสาร ให�คําปรึกษา รับเรื่องป-ญหาความ
ต�องการและข�อเสนอแนะของประชาชน  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ จัดต้ังศูนย�ดํารงธรรมเทศบาลตําบลปfาต้ิว และแต�งต้ังคณะอํานวยการศูนย�ดํารงธรรม
เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
  ๖.๓ ดําเนินการรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� ฯลฯ  
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  ๖.๔ ตรวจสอบข�อเท็จเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� ฯลฯ หากไม�สามารถแก�ไขป-ญหาได�ในเบ้ืองต�น  
ให�ส�งเรื่องให�ศูนย�ดํารงธรรมอําเภอ ศูนย�ดํารงธรรมจังหวัด ตามลําดับ แล�วรายงานผู�บริหาร 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม�ใช�งบประมาณ 
๙. ผู+รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) 
         ๑๐.๑ การปฏิบัติงานเป6นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
          ๑๐.๒ ประชาชนได�รับความสะดวกในการร�องเรียนร�องทุกข� รับข�อมูลข�าวสาร ขอรับคําปรึกษา 
แจ�งป-ญหาความต�องการและแสดงความคิดเห็น 
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มาตรการแก+ไขเหตุเดือดร+อนรําคาญ ด+านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล+อม 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแก+ไขเหตุเดือดร+อนรําคาญ ด+านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล+อม  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลตําบลปfาต้ิว  เป6นส�วนงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงใน
การดูแลด�านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล�อมให�แก�ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึง
มุ�งเน�นการบริการให�ประชาชนอยู�ใน สภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตได� 
อย�างปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจ�งเรื่องราวหรือร�องทุกข�อันมีลักษณะท่ี เก่ียวข�องกับสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีมีเหตุ
เดือดร�อนรําคาญ เช�น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมจึงมีหน�าท่ีเร�ง ดําเนินการตรวจสอบและ
แก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญนั้นเพ่ือแก�ไขป-ญหาให�ประชาชนโดยเร็ว  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือรับแจ�งป-ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได�แก�ไขป-ญหาได�อย�างถูกต�องรวดเร็ว  
   ๓.๒ เพ่ือเป6นการบริการประชาชนให�อยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดีเสมอ  
   ๓.๓ เพ่ือเป6นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ี  
๔. เป=าหมาย  
   รับแจ�งเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�เก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลปfาต้ิว 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ (เจ�าหน�าท่ี
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม)  
   ๕.๒ เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบช�องทางในการแจ�งเหตุเดือดร�อนรําคาญ  
   ๕.๓ รับแจ�งโดยตรงหรือรับเรื่องผ�านศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
   ๕.๔ ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� และนําเรื่องเสนอต�อคณะผู�บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ี ผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขป-ญหาตามความจําเป6นและเร�งด�วน  
    ๕.๕ แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ ๑๕ วัน นับแต�วันรับแจ�ง 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร� – วันศุกร� ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช�องทางร�องทุกข�/ ร�องเรียน ได�แก�  
   ๖.๑ สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
   ๖.๒ ทางโทรศัพท�หมายเลข ๐-๔๕๗๙-๕๐๑๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๕๗๙-๕๐๑๖ ต�อ ๒๖ 
   ๖.๓ ทางเว็บไซต�เทศบาลตําบลปfาต้ิว  www.tessabalpatiu.go.th 
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม�ได�ใช�งบประมาณ  
๘. ผู+รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข�/ร�องเรียนเหตุเดือดร�อนรําคาญเป6นประจําทุกเดือน ทําให�เห็นว�า
ประชาชนได�มีส�วนร�วม ในการสอดส�องดูแลสังคมและการอยู�ร�วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปpดโอกาสให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
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   ๙.๒ สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเหตุเดือดร�อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ�งเหตุหรือ
ร�องเรียน/ร�องทุกข�  
   ๙.๓ ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.๓  การส%งเสริมให+ประชาชนมีส%วนร%วมบริหารกิจการขององค)กรปกครองส%วนท+องถ่ิน 
โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท+องถ่ินส่ีปB เทศบาลตําบลป�าติ้ว  
๑.  ช่ือโครงการ   โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๒.  หลักการและเหตุผล    
                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดให�เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป̂ให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก�อนป̂งบประมาณถัดไป  และองค�การบริหารส�วนจังหวัดให�จัดทําหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ให�แล�วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก�อนป̂งบประมาณถัดไป เพ่ือให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินสามารถประสานและบูรณาการโครงการท่ีเกินศักยภาพไว�ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป̂ของจังหวัด เพ่ือนําไปจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําป̂ของจังหวัดต�อไป  

ในการนี้  เพ่ือให�การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป̂ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  เป6นไปด�วยความ
เรียบร�อย ถูกต�องตามระเบียบ งานแผนงานและงบประมาณ  สํานักปลัดเทศบาล  จึงได�จัดทําโครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ เทศบาลตําบลปfาต้ิว อําเภอปfาต้ิว จังหวัดยโสธร  ข้ึน เพ่ือใช�เป6นแนวทางในการพัฒนา
ท�องถ่ิน และเป6นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป̂  ต�อไป 
๓.  วัตถุประสงค) 

๑.  เพ่ือจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
          ๒. เพ่ือแสดงทิศทางการพัฒนาท�องถ่ินในช�วงระยะเวลาสี่ป^  สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป̂ของจังหวัด และตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๓.  เพ่ือใช�เป6นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป̂ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๔.  เป=าหมาย 
        จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป^ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  ให�แล�วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  ก�อน
งบประมาณรายจ�ายประจําป̂  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๕.  วิธีดําเนินการ 

๕.๑  รวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานจากหน�วยงานต�างๆ  ข�อมูลจากแผนชุมชนประกอบการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^  

๕.๒  จัดประชาคมท�องถ่ินเพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน  รับทราบป-ญหา  ความต�องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข�อง  และกําหนดแนวทางการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ 
  ๕.๓  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปfาต้ิว  รวบรวมแนวทางและ
ข�อมูลนํามาวิเคราะห�จัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ 

๕.๔  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปfาต้ิว  พิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป̂  เพ่ือเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน 

๕.๕  ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^และประกาศใช�แผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป^ 
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๖.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
๔ ป̂ (ป̂ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๗.  หน%วยงานผู+รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว  

๘.  งบประมาณ 
ป̂ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท   

๙.  การติดตามและประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จํานวน ๒ ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  
๑๐.  ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 
  ๑๐.๑  เทศบาลตําบลปfาต้ิวมีแผนพัฒนาท่ีสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป̂ของจังหวัด และสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 

๑๐.๒   เทศบาลตําบลปfาต้ิวใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป^เป6นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป̂ 
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โครงการส%งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
๑. ช่ือโครงการ : โครงการส%งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพัฒนาและสร�างการเรียนรู� เพ่ือมุ�งเน�นยกระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท�องถ่ินเป6นสําคัญ  จึงควรให�คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว�าเป6นประชาชนกลุ�มหนึ่งในชุมชน สร�างแผนชุมชนข้ึนมา
ด�วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม�บทชมชุนท่ีว�า “แผนชุมชนเป6นการทํางานเพ่ือต�องการให�ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร�างภูมิคุ�มกัน ป,องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข�าไปทําให�ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให�ชุมชนได�รับการเรียนรู� รู�จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค�นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก�ไขป-ญหาในอนาคตได�    และการประสาน
กับหน�วยงานทุกภาคส�วน เพ่ือให�เกิดความร�วมมือเป6นพลังสําคัญในการแก�ไขป-ญหาท่ีตอบสนองความต�องการของ
ชุมชน ในป-จจุบันและป,องกันป-ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได� 
๓. วัตถุประสงค)  
   เพ่ือให�คนในชุมชนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกันได�เห็นข�อเด�น ข�อดี โอกาสและข�อจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย�างมี เป,าหมายมีช�องทางในการแก�ไขป-ญหาของชุมชนได�อย�างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ ต�องการของชุมชนได�คิดเป6นและกล�าท่ีจะตัดสินใจด�วยตนเองได�  
๔. เป=าหมาย ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ ประชุมผู�บริหาร กํานันผู�ใหญ�บ�าน เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
   ๕.๒ ประชาสัมพันธ�โครงการพร�อมให�ความรู�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช�หอกระจายข�าวและ
เสียงตามสายในหมู�บ�าน  
   ๕.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู�บ�านตามกําหนดการ  
   ๕.๔ ส�งแผนชุมชนให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ  

๔ ป̂ (ป̂ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู+รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู�ได�
อย�างเหมาะสม สอดคล�องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได�รับผลประโยชน�ร�วมกันอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมความ
ร�วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก�อให�เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต�อกันได� รวมท้ังปลูกฝ-งทัศนคติ ค�านิยมท่ีดีให�กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร�วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ินของตนเองได� 
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มาตรการแต%งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป�าติ้ว 
๑. มาตรการแต%งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป�าติ้ว 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข�อ ๘ และข�อ ๙ กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีองค�กรจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ได�แก� คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
ผู�แทนประชาคมท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกกันเองเป6นกรรมการ และข�อ ๒๘ กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย ผู�แทนประชาคมท่ีประชาคมท�องถ่ิน
คัดเลือกกันเองเป6นกรรมการ คณะกรรมการท้ังสามคณะจะมีภาคประชาชนเข�ามาเป6นกรรมการท้ังหมด ซ่ึงเป6น
การแสดงให�เห็นว�ากฎหมายต�องการให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปfาต้ิว เป6นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงมีมาตาการแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค) 
         ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติให�เป6นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมเป6นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
  ๖.๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม�ใช�งบประมาณ 
๙. ผู+รับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ) 
         ๑๐.๑ การปฏิบัติงานเป6นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๑๐.๒ ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
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มิติท่ี ๔ การเสริมสร+างและปรัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค)กรปกครองส%วนท+องถ่ิน 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินกําหนด 
กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให�หน�วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได�กําหนดไว� รายงานต�อผู�กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน อย�างน�อยป̂ละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นป̂งบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให�การปฏิบัติถูกต�องและเป6นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  เทศบาลตําบลปfาต้ิว  จึงได�มีการจัดทํา    และ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนดเป6นประจําทุกป̂  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค�กรของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
   ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให�นายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิวทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
   ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต�อผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดินตามกําหนด  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต ส�วนราชการทุกหน�วยงานของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ส�วนราชการทุกหน�วยงานของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๑. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค�กร  
   ๒. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยงานย�อย  
   ๓. ผู�บริหารมีหนังสือแจ�งให�ทุกส�วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย ดําเนินการ
ประเมินองค�ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒  
   ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค�กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข�อ ๖ ระดับองค�กร และนําเสนอผู�บริหาร พร�อมจัดส�ง
รายงานให�ผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ�นดิน    
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณดําเนินการ  
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ ทุกส�วนราชการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๑. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป,องกันและลดความเสี่ยงต�อการปฏิบัติงาน  
   ๓. เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กรและประชาชนโดยรวม 
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๔.๒  การสนับสนุนให+ภาคประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช%องทางท่ี
สามารถดําเนินการได+  
กิจกรรม “การรายงานผลการใช+จ%ายเงินให+ประชาชนได+รับทราบ” 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช+จ%ายเงินให+ประชาชนได+รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด�านการคลังเป6นการทํางานท่ีต�องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต�องอยู�ในกรอบ และต�องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง ประชาชนหรือ
ผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจสร�าง ความสะดวกให�แก�ประชาชนมากท่ีสุดถูกต�องท้ังระเบียบกฎหมาย ข�อเท็จจริง 
ไม�มีข�อผิดพลาดบริการด�วยความเสมอภาคกัน ไม�เลือกปฏิบัติเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร�งใสไม�เกิดการทุจริตคอร�รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ ท่ีโปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได� รายงานการเงินจากหน�วยงานภายในและภายนอกไม�พบข�อบกพร�อง  มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปpดเผยข�อมูลอ่ืนต�อประชาชน  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได�  
   ๓.๒ การใช�งบประมาณอย�างคุ�มค�าและเปpดโอกาสให�ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได�  
   ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  
   ๓.๔ ในการบริหารจัดการต�องทําอย�างเปpดเผยสามารถตรวจสอบได� จึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไข
การทํางานขององค�กร ให�มีความโปร�งใส สามารถเปpดเผยข�อมูลข�าวสาร เปpดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต�องได�  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว  อําเภอปfาต้ิว  จังหวัดยโสธร  
๖. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน   การ
เบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม โดยเปpดเผยเพ่ือให� ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปfาต้ิว ภายในเก�าสิบวัน   นับแต�วัน
สิ้นป̂ และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด       เพ่ือนําเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล�าวโดยเปpดเผย เพ่ือให�ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดป̂งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด�านการเงินการคลังและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ  
   ๑๐.๒ มีการเบิกจ�ายถูกต�อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   ๑๐.๓ มีการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู�รับบริการ 
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มาตรการ ส%งเสริมให+ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
แต%งตั้ง การโอน ย+าย  
๑. มาตรการส%งเสริมให+ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
แต%งตั้ง การโอน ย+าย  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป6นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว�าเป6นสิ่งสําคัญหรือเป6นหัวใจขององค�กร
จึงมักจะกําหนด หน�าท่ีของงานเป6นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข�อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค�กรหรือหน�วยงาน เพ่ือให�มีประสิทธิภาพและเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค� เทศบาลตําบลปfา
ต้ิว จึงได�กําหนดมาตรการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง การโอน ย�าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร�งครัด เพ่ือให�
การ บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลปfาต้ิวเป6นไปอย�างโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให�เป6นไปด�วย
ความโปร�งใสและเป6นธรรม  
   ๓.๒ เพ่ือให�เป6นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต�งต้ังการโอน ย�าย  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ�างท่ีมีการดําเนินการด�านการบริหารงาน
บุคคล  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว   
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต�งต้ัง การโอน ย�าย  
   - การสรรหาการบรรจุแต�งต้ังได�มีการประชาสัมพันธ�ไปยังหน�วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ�าน  
   – มีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ�ท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ของเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
   - การบรรจุแต�งต้ังจะต�องได�รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  ก�อน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต�งต้ังเทศบาลตําบลปfาต้ิว  จะออกคําสั่งแต�งต้ังได�ต�องไม�ก�อนวันท่ี
เทศบาลตําบลปfาต้ิว รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน�ง  
   - มีการแจ�งผู�ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข�อความแจ�งผู�มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน�ง  
   - มีการประชาสัมพันธ�ไปยังหน�วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
ภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ�าน และมีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ของ
เทศบาลตําบลปfาต้ิว 



76 

 

 

   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู�ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน�ง  
   - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข�าร�วมเป6นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน�งเพ่ือความโปร�งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย�างชัดเจน 
   - ผู�ขอรับการประเมินสามารถซักถามข�อสงสัยหรือโต�แย�งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นว�าไม�เป6นธรรมได�  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง จะต�องได�รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  ก�อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง เทศบาลตําบลปfาต้ิว จะออกคําสั่งแต�งต้ังได�
ต�องไม�ก�อน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให�เป6นไปอย�างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําข�อมูลมาใช�ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช�น ข�อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ      การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข�อมูลการลา เป6นต�น  
   - มีการแจ�งผลการประเมินให�พนักงานทราบ พร�อมเปpดโอกาสให�ซักถาม ตอบข�อสงสัย      และ
โต�แย�งผลการประเมินท่ีไม�เป6นธรรม  
   - นายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให�พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม�ใช�งบประมาณ  
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ตัวช้ีวัด กําหนดเป6นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ�งเกณฑ�การให�คะแนนเป6น ๕ ระดับ                      
โดยพิจารณาจากความก�าวหน�าของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป,าหมายของแต�ละระดับ  
   ผลลัพธ) ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ย�าย ขององค�การ เทศบาลตําบลปfาต้ิว  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน พร�อมท้ัง
เปpดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล�าวได� 
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๔.๓  การส%งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท+องถ่ิน 
โครงการฝUกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลป�าติ้ว 
๑.ช่ือโครงการ   โครงการฝoกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว  
๒.โครงการมีความสอดคล+องกับอํานาจหน+าท่ี 
 ๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก+ไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก�ไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส�วนท่ี ๒ องค�การเทศบาล 

มาตรา ๑๔ องค�การเทศบาลประกอบด�วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ส�วนท่ี ๓ หน�าท่ีของเทศบาล บทท่ี ๑ 

เทศบาลตําบล มาตรา ๕๐ ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล ดังต�อไปนี้ 

 (๑) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 

 (๒) ให�มีการบํารุงทางบกและทางน้ํา 

 (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (๔) ป,องกันและระงับโรคติดต�อ 

 (๕) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 

 (๖) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 

 (๗) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 

 (๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป-ญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน  

 (๙) หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป6นหน�าท่ีของเทศบาล 

 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร

กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 ๒.  พระราชกฤษฎีกาว%าด+วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  ส�วน

ราชการมีหน�าท่ีพัฒนาความรู�ในส�วนราชการ เพ่ือให�มีลักษณะเป6นองค�การแห�งการเรียนรู�อย�างสมํ่าเสมอ  โดยต�อง

รับรู�ข�อมูลข�าวสารและสามารถประมวลผลความรู�ในด�านต�างๆ เพ่ือนํามาประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติราชการได�อย�าง

ถูกต�อง  รวดเร็วและเหมาะสมต�อสถานการณ� รวมท้ังต�องส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความสามารถ  สร�างวิสัยทัศน�

และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข�าราชการในสังกัด  ให�เป6นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู�ร�วมกัน  ท้ังนี้ 

เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการให�สดคล�องกับการบริหารราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓.หลักการและเหตุผล 
         เทศบาลตําบลปfาต้ิว เป6นราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน ได�เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล

ปfาต้ิว ข้ึนเป6นเทศบาล  เม่ือวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒  เทศบาลตําบลปfาต้ิวเป6นเทศบาลขนาดเล็ก  มีฐานะเป6นนิติบุคคล อยู�ในการกํากับดูแล  ของนายอําเภอ  
ผู�ว�าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว  เป6นผู�บริหารสูงสุด โดยมีภารกิจ 
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หน�าท่ีตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึง
ภารกิจ หน�าท่ีตามนโยบาย ของรัฐบาล   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เป6นสิ่งจําเป6นมากในการพัฒนาองค�กรและการพัฒนาชาติ   การให�
การศึกษาค�นคว�า หาความรู�เพ่ิมเติมให�กับบุคลากรของหน�วยงาน ผู�บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เป6น
เรื่องท่ีหน�วยงานของรัฐจะต�องให�ความสําคัญเป6นอย�างยิ่งเพราะการอบรมให�ความรู�และการศึกษา ดูงานเป6นส�วน
หนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกต�ใช�ในการพัฒนาองค�กร เทศบาลตําบลปfาต้ิว  ได�เล็งเห็นความสําคัญของเรื่อง
ดังกล�าว จึงได�จัดทําโครงการฝoกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบล
ปfาต้ิว อําเภอปfาต้ิว จังหวัดยโสธร ประจําป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน คณะ
ผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปฝoกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือให�บุคลากรของเทศบาลตําบล
ปfาต้ิว ได�มีโอกาสศึกษาดูงานสถานท่ีหน�วยงานอ่ืนเป6นการเปpดโลกทัศน� การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากหน�วยงานอ่ืน 
ดังนั้นในการบริหารงาน  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จําเป6นอย�างยิ่งท่ีจะต�องได�รับการพัฒนาทุกๆด�าน และ
เพ่ือฝoกอบรมการเป6นผู�นําและผู�ตามท่ีดีมีการวางแผนในการทํางาน เพ่ือปลูกฝ-งระเบียบวินัยให�กับผู�เข�ารับการ
ฝoกอบรม สร�างความสามัคคีในหมู�คณะ การเพ่ิมพูนความรู�ประสบการณ�ในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินได�อย�างยั่งยืนต�อไป 

คณะผู�บริหารเทศบาลตําบลปfาต้ิวได�เล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิการบริหารงาน
ให�กับคณะผู�บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการบูรณาการทํางานร�วมกัน จึงได�จัดทําโครงการฝoกอบรม
และศึกษาดูงาน ของคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว ข้ึน เพ่ือให�คณะผู�บริหาร     และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ได�เพ่ิมพูนความรู�และประสบการณ�มากข้ึน 
๔.วัตถุประสงค) 
  ๑.  เพ่ือให�คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได�เกิดการบูรณาการทํางาน เพ่ือเป6นการสร�าง
ความสัมพันธ� แลกเปลี่ยนเรียนรู� ร�วมกันสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกัน ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติงาน   
  ๒. เพ่ือให�คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได�ศึกษา อบรม มีความรู�ความเข�าใจระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
  ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ประสบการณ� วิสัยทัศน� ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  ในด�านการทํางาน
แก�คณะผู�บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว และนําความรู�ท่ีได�มาพัฒนาองค�กรเกิดผลสัมฤทธิ์
ต�อภารกิจภาครัฐ       
๕.เป=าหมาย 

๔.๑ จัดฝoกอบรมให�ความรู� ให�แก� คณะผู�บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว  อําเภอปfาต้ิว  จังหวัดยโสธร  จํานวน  ๑๗  คน  
๖.วิธีดําเนินการ 

๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติต�อนายกเทศมนตรีตําบลปfาต้ิว 
๒. ประชุมชี้แจงเพ่ือร�วมวางแผนการเดินทางไปฝoกอบรมและศึกษาดูงาน 
๓. ประสานงานหน�วยงานท่ีจะไปฝoกอบรมและศึกษาดูงาน 
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  ๔. ฝoกอบรมและเดินทางไปฝoกอบรมและศึกษาดูงานตามกําหนดการท่ีวางไว� 
  ๕. ประเมินผลโครงการ 
๗.สถานท่ีดําเนินการ 
  ฝoกอบรมและศึกษาดูงาน   
๘.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
๙.งบประมาณ 
  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (ป̂ละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท) 
๑๐.ผลท่ีคาดว%าจะได+รับ 
  ๑. เกิดการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานและการบูรณาการทํางานร�วมกันระหว�างคณะ
ผู�บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพด�านระเบียบกฎหมาย  การบริหารงานท�องถ่ิน  ให�แก� คณะ
ผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

๓.  เพ่ิมพูนความรู� ประสบการณ�  วิสัยทัศน� การส�งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ ในการทํางาน  
และนําความรู�ท่ีได�มาพัฒนาองค�กรให�เจริญก�าวหน�าต�อไป 
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๔.๔  เสริมพลังการมีส%วนร%วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส%วนเพ่ือต%อต+านการทุจริต 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป=ายประชาสัมพันธ)กรณีพบเห็นการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ป-ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงานภาครัฐได�ส�งผลเสียหายกับประเทศชาติอย�างมาก จําเป6นท่ี
ทุกภาคส�วนในสังคม จะต�องตระหนักและร�วมกันแก�ไขจัดการป-ญหา โดยการเข�าไปมีส�วนร�วมเป6นเครือข�ายในการ
ขับเคลื่อนต�างๆ ให�เกิดการเฝ,า ระวัง ป,องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ�นให�ทุกภาคส�วนในจังหวัดได�
ตระหนักถึงป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันและมี ส�วนร�วมในการป,องกันและปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค)  
   ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการป,องกันการทุจริต  
   ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ�ในการแก�ไขป-ญหาการทุจริต  
๔. เป=าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําป,ายประชาสัมพันธ�  
   ๖.๒ ปpดประกาศประชาสัมพันธ�  
   ๖.๓ จัดเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบรับแจ�งเหตุทางโทรศัพท�  
   ๖.๔ บันทึกเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�  
   ๖.๕ เสนอผู�บริหารพิจารณาสั่งการ  
   ๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ป̂ละ ๒,๐๐๐.-บาท 
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
   ๑๐.๑ จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
   ๑๐.๒ นําเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 
   ๑๐.๓ บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
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มาตรการการส%งเสริมและพัฒนาเครือข%ายด+านการป=องกันการทุจริต 
๑. มาตรการการส%งเสริมและพัฒนาเครือข%ายด+านการป=องกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให�
เทศบาลมีภารกิจหน�าท่ีท่ี ต�องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช�วิธีบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�
คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง         
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปpดเผยข�อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ ให�เป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว�าด�วย หลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป,องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ�งเน�นในการสร�างจิตสํานึก ค�านิยม 
การบูรณาการ การสร�างความเข�มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการ ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ป-ญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร�รัปชันสามารถเกิดข้ึนได�ในทุกวงการ ไม�ว�าจะเป6นวงการระดับท�องถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลปfาต้ิว มีภารกิจหน�าท่ีในการบริหารราชการท�องถ่ินให�มีความก�าวหน�าเจริญรุ�งเรือง 
โดยการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร�วมกันพัฒนาท�องถ่ินให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในท�องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะพัฒนาให�
เจริญก�าวหน�าได�นั้น จําเป6นจะต�องมีองค�ประกอบหลายๆ ด�าน ในการร�วมกันพัฒนาท�องถ่ิน ในการนี้ การมี
เครือข�ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร�วมมือกันพัฒนาท�องถ่ิน จึงเป6นสิ่งจําเป6น โดยเฉพาะเครือข�ายด�านการป,องกัน
การทุจริตคอร�รัปชัน ซ่ึงเป6นการเปpดโอกาสให�ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ในการเป6นเครือข�ายร�วมกับเทศบาลตําบลปfาต้ิว ในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา ร�วม รับผิดชอบ 
และร�วมตรวจสอบเพ่ือป,องกันการทุจริตคอร�รัปชันในท�องถ่ิน เทศบาลตําบลปfาต้ิว พิจารณาแล�วเห็นว�าการมี
เครือข�ายดังกล�าวเป6นสิ่งจําเป6น จึงได�จัดทํามาตรการส�งเสริมและพัฒนา เครือข�ายด�านการป,องกันการทุจริตข้ึน 
เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�ายด�านการป,องกันการทุจริตให�มี ความเข�มแข็ง 
๓. วัตถุประสงค)  
   ๑. เพ่ือสร�างแกนนําแนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน�ของท�องถ่ิน  
   ๒. เพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ให�กับทุกภาคส�วน ให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป-ญหาการ
ทุจริต  
   ๓. เพ่ือให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการป,องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๔. เป=าหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
เข�ามามีส�วนร�วมในการเป6น เครือข�ายด�านการป,องกันการทุจริตร�วมกับเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๕. สถานท่ีดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๖. วิธีดําเนินงาน  
   ๑. แต�งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร�วมเป6นเครือข�ายด�าน
การป,องกันการทุจริตเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
   ๒. จัดทําฐานข�อมูลบุคคล องค�กร ส�วนราชการ และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกแห�งบริเวณ
ใกล�เคียง โดยการลงทะเบียนการเข�าร�วมเป6นเครือข�าย  
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   ๓. เปpดโอกาสให�เครือข�ายท่ีได�รับการแต�งต้ังมีส�วนร�วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล
ปfาต้ิว ในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทําและร�วมรับผิดชอบ ร�วมตรวจสอบเพ่ือป,องกันการทุจริต  
   ๔. ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�กับเครือข�ายในการร�วมตรวจสอบเพ่ือป,องกันการ
ทุจริต 
   ๕. ทําบันทึกข�อตกลง (MOU) ร�วมกันระหว�างเทศบาลตําบลปfาต้ิว กับบุคคล องค�กร ส�วน
ราชการ และองค�กรปกครองส�วน ท�องถ่ินท่ีเข�าร�วมเป6นเครือข�าย  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป̂ (ป̂งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู+รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปfาต้ิว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ)  
     ๑. ทําให�เกิดแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน�ของท�องถ่ิน  
   ๒. ทําให�ทุกภาคส�วนมีความรู� ก�อให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป-ญหาการทุจริต  
   ๓. ทําให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการป,องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปfาต้ิว 
 
 
 


