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ค าน า 
 
  ด้วยส านักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 -2570)ให้สอดคล้องกับแผน         
3 ระดับ ได้แก่ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561 – 
2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน
การทุจริตและการประพฤติมิชอบโดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการ
พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้อง
กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี ้ 

มิติที ่1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
มิติที ่2 การบรหิารราชการด้วยความโปร่งใส  
มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 เทศบาลต าบลปุาติ้ว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ          
ความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  ตามคู่มือการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ตามกรอบและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและสามารถน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันการ
ทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อสาธารณชน การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  การบริหารราชการ          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้  การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกัน ตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพื่อให้มี
ความโปร่งใส ความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน   
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สารบัญ 
 

 เรื่อง                                                                                                      หน้า 

ส่วนท่ี ๑ บทน า          ๑-๖ 
 (๑) การประเมินความเสี่ยงการทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 (๒) หลกัการและเหตผุล  
 (๓) วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       
 (๔) เปูาหมาย          
 (๕) ประโยชน์ของการจัดท าแผน        
 
ส่วนท่ี ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กร 
           ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ของเทศบาลต าบลป่าติ้ว    ๗-๑๐                          
 - โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  แยกตาม ๔ มิติ  
 
ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
           เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-  
            2570) ของเทศบาลต าบลป่าติ้ว                                                 ๑๑-๘๕ 

   
  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทน า 
๑. การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทจุรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูใ่นองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู ่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ินได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน        
แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี ้
๑) การทจุริตด้านงบประมาณ การท าบญัชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒) สภาพหรือปญัหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและอทิธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตแุละปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี  
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ ทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี ้



๒ 
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ 

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชนท์างธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพ้ิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ไดร้ับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต   
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น     
เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน แต่ละแห่งสามารถน า SWOT  Analysis  และ McKinsey’s  ๗s  หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งไดต้ามความเหมาะสม 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง    

และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง         
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรปัช่ัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปช่ันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอรัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓          
ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย        
ป ี๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรัปช่ันอยู่ในระดับสูง 

 
. 



     ๓ 
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยไดแ้สดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 

การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  

สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง 
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้องยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมอี านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับไดซ้ึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ ไม่ได้บูรณาการ      
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้น
ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปูาหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ    
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค     
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผล
ดังกล่าวจึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITAทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)          
ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI)อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป  องค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) ประจ าปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นล าดับที่ 104 จากอันดับ 101 
ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐ 
 
 



                ๔ 
 

ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริตน าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน      
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้อง
เป็นไป เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน ป.ป.ช.              
ไดด้ าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส    
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตให้ครอบคลุมพื้นที่                 
ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการปูองกันการทุจริตข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บทที่ 1               ส านักงาน ป.ป.ช. มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ “แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพื่อเป็น
เครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพโดยได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี 2  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเปูาหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริ ตและประชาชน         
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวช้ีวัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
และแผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลัก
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้
บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 57 
คะแนน 
ที่มาขอ้มูล  คู่มอืการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 



     ๕ 
 

                ดังนั้น เพื่อปูองกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แสดงเจตจ านงสุจริต    
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อสาธารณชน การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  การบริ หารราชการ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้  การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกัน ตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้มี
ความโปร่งใส ความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน  เทศบาลต าบลปุาต้ิว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต   เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-
2570)     ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส และกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อสาธารณชน 
(2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนท้องถ่ิน ปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(3) เพื่อให้การบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

(4) เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต              
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีประสิทธิภาพ  
เข้มแข็งและลดการทุจริต 

(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) 
๔. เป้าหมาย 

๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุข              
แก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน ์และแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
ของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 



           ๖ 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถ่ินอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน            
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ส่วนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลป่าติ้ว 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
 

๑.๑  การเสริมสร้าง 
จิตส า นึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากร 
ท้ังข้าราชการการเมือง 
ฝุายบริหาร ข้าราชการ 
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๒ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
๑.๑.๓ มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๑.๑.๔ โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
๑.๑.๕ มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๑.๑.๖ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 ๑.๒ การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒.๒ โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในความซ่ือสัตย์
สุจริตและการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ประชาชน 
 ๑.๒.๓ โครงการชุมชนจัดการขยะ
ครบวงจร 
๑.๒.๔ โครงการชุมชนรักษ์สะอาด 
๑.๒.๕ โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดัก
ไขมันสถานประกอบการ 
๑.๒.๖ โครงการส่งเสริมการเกษตร
แนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม 
เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒.๗ โครงการส่งเสริมการเกษตร
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
๑.๒.๘ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในเขตเทศบาลต าบลปุาติ้ว 
๑.๒.๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 

๑๐,๐๐๐ 
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๓๐,๐๐๐ 
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๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
  
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 ๑.๓ การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการพาบุตรหลาน 
เข้าวัด 
๑.๓.๒ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๑.๓.๓ โครงการส่งเสริมความ
เขม้แข็งสภาเด็กและเยาวชน 

๑๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐  
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐  
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐  
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐  
๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐  
๑๐,๐๐๐ 

มิตทิี่ ๑ รวม   จ านวน   ๑๘  โครงการ ๗๑๙,๐๐๐ ๗๑๙,๐๐๐ ๗๑๙,๐๐๐ ๗๑๙,๐๐๐ ๗๑๙,๐๐๐ 

 



๘ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

 ๒.๒ มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 

๒.๒.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
๒.๒.๓ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๒.๒.๔มาตรการ “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
๒.๒.๕ กิจกรรม ส ารวจความพึง
พอใจ 
๒.๒.๖ กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 
๒.๒.๗ กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล  
ป่าติ้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒.๒.๘ มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 
๒.๒.๙ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มาตรการ  No Gift Policy 
๒.๒.๑๐ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

 ๒.๓ มาตรการลดการใช ้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

๒.๓.๑ กจิกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ มาตรการ “ออกค าส่ัง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ” 
๒.๓.๓ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการบริการประชาชน 
๒.๓.๔  มาตรการ “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ
เทศบาลต าบลปุาติ้ว” 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 

    มิตทิี่ ๒           รวม จ านวน  15  โครงการ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

 



๙ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๑ โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓.๑.๒  มาตรการ “แต่งตัง้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลป่าติ้ว 
๓.๑.๓ มาตรการ “ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง  
การโอนย้าย 
๓.๑.๔ โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนอง 
เร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

๓.๒.๑  มาตรการ จัดตั้งศูนย์
ด ารงธรรม เทศบาลต าบลปุาติ้ว  
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
พร้อมช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓.๒.๒ มาตรการแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน 
๓.๒.๓ มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

๓.๓.๑ มาตรการ “แตง่ตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปุาติ้ว 
 
๓.๓.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
๓.๓.๓ มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริต 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๐ 
 
 
 

๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน ๑๐  โครงการ ๓๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ 
การด าเนินงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 
การทุจริต 

๔.๑.๑ การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
๔.๑.๒.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
๔.๑.๓ มาตรการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจรติของเทศบาล
ต าบลปุาติ้ว 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 

 ๔.๒ การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
  

๔.๓.๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลป่าติ้ว 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

 ๔.๓ มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
๔.๔.๒ มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าติ้ว 
 

๔,๐๐๐ 
 
 

๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 

๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 

๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 

๐ 

๔,๐๐๐ 
 
 
      ๐ 

มิติที่ ๔ รวม จ านวน ๖ โครงการ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่  จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทยดังกล่าว    
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน
ที่สุดน้ัน ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ       
การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทาง    
ในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง     
ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ      
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปุาติ้ว        
จึงจัดท า โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  ๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได ้ 
 



      ๑๒ 
 ๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
  ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน     
              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๘. งบประมาณ  
               งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ ปีละ ๓,๐๐๐.-บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
            งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  ๒. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  ๔. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศใหก้้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ไดร้ับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการไดเ้รียนรู้และปฏิบัติตาม 

 



                ๑๓ 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลป่าติ้ว  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร        

ในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต          
มีจิตส านึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนส์ูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลป่าต้ิว มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว
และในการปฏิบัติราชการ 

๓.๒ เพื่อให้พนักงาน ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลป่าต้ิว  ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามญัและพนกังานจ้างเทศบาลต าบลป่าต้ิว 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบลป่าติ้ว 

บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนน์อกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ

เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น 
๖.๓ การจัดกจิกรรมท าบญุถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน ์ณ วัดต่างๆ 

๗.   ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
งบประมาณตามแผนพฒันาฯ ปีละ ๓,๐๐๐.-บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 
 



     ๑๔ 
 
๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ

สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
3. มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๑. มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
๒. หลักการและเหตุผล  
     ตามที่เทศบาลต าบลปุาติ้ว  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  โดยก าหนด
กลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้  เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ 
ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัต,ิ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.         
ได้ก าหนดแนวทางการ ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ     โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗     
ซึ่งเทศบาลต าบลปุาติ้ว  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
ปุาติ้ว  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปุาติ้ว” ข้ึน        
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต      
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  ๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บคุคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  ๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ     
ในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ   
ต่อสังคมตามล าดับ  



      ๑๕ 
  ๓.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้างทั่วไป 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
 
๔. โครงการเสริมสรา้งความซื่อสัตย ์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
๑. โครงการเสริมสรา้งความซื่อสัตย ์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ินดังนั้น การที่ประชาชนใน
แตล่ะท้องถ่ินจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการไดเ้รียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุก
ระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่
จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน ระบบราชการด้วย 



     ๑๖ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลป่าต้ิว จึงไดจ้ัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ ในการรกัษาผลประโยชนส์าธารณะเพื่อการต่อต้านการ
ทุจริต ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๒. เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๓. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลกูจ้างประจ าและพนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

๔. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและ สมานฉันท์ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาติ 
สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลป่าต้ิว   
๕.   ระยะเวลาด าเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๖.  งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณตามแผนพฒันาฯ ปีละ ๓,๐๐๐.-บาท 
๗. วิธีการด าเนินงาน 

๗.๑ บรรยายเรือ่ง การป้องกันผลประโยชนท์บัซ้อนเกี่ยวกบการปฏิบัตงิาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชนส์าธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

๗.๒ บรรยายเรือ่ง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมอืงทอ้งถ่ินฝ่ายบรหิารและฝ่าย
สภาท้องถ่ินและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

๗.๓ แบ่งกลุ่มท ากจิกรรมเกี่ยวกบัการเสรมิสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝงัทัศนคติและวัฒนธรรม
ที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๗.๔ ทดสอบก่อนและหลังการฟงับรรยาย 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม  มคีวามซื่อสัตย์ สุจริต และทัศนคต ิวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทจุริต เข้าใจหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



     ๑๗ 
 

๕. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๑. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และ
รัฐบาลไดแ้ถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสง่เสรมิการบรหิารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชนท์ับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน          
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะ ป้องกนัการทจุรติ โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชนท์ับซอ้นของเจา้หน้าที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลต าบลป่าต้ิว จึงไดต้ระหนักและเหน็ถึงความส าคัญของการจดัหาคู่มือการปอ้งกนัผลประโยชนท์ับ
ซ้อนข้ึน เพื่อเป็นประโยชนใ์นการเสริมสรา้งความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจไดศึ้กษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์       
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท'าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลป่าติ้ว ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

๓.๒ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชนท์ับซอ้นของเทศบาลต าบลป่าต้ิว 
 
 



     ๑๘ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชนท์บัซอ้น 
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
๕. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณ  ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ปีละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลงั เทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซอ้น 
 

๖. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง 
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ๑.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร( ก.ท.จ.ยโสธร) 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อ ง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ในส่วนที่ ๔  
การพัฒนาพนักงานเทศบาล   

ข้อ ๒๙๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๙๕ ให้ผู้บัง คับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่มย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบังคับบัญชาของตน 



     ๑๙ 
 
ข้อ ๒๙๖ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้         

ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม      
ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

ข้อ ๒๙๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 
  (๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ 
  (๒)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งหรือต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การฝกึอบรม งานพมิพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบรหิารคน เช่น      
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจงูใจ การประสานงาน 
  (๔)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสรมิบุคลิกภาพทีด่ี ส่งเสริมใหส้ามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสทิธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
  (๕)  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 

เทศบาลต าบลป่าต้ิว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลป่าติ้ว 
ข้ึนเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒  เทศบาลต าบลป่าต้ิวมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในการก ากับดูแลของนายอ าเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลป่าติ้ว เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีภารกิจ หน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงภารกิจ หน้าที่
ตามนโยบาย ของรัฐบาล  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ  
การให้การศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง         
เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  น าไปสู่
การปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน  เทศบาลต าบลป่าติ้ว ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว            
จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล   
ป่าต้ิว  อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าต้ิว ไดม้ีโอกาสศึกษาดูงานสถานที่หน่วยงานอื่น เป็นการเปิด
โลกทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น 



    ๒๐ 

ดังนั้นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง หรือ       
ฝ่ายประจ า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน และเพื่อฝึกอบรมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีการ
วางแผนในการท างาน เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างความ
สามัคคีใน หมู่คณะ การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการท างาน และศึกษาดูงาน การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าติ้วได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงาน
ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และการบูรณาการท างานร่วมกัน จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอ   
ป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล   
โดยน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนต่อไป 
  ๒.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้เกิดการบูรณาการท างาน      
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
  ๓. เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการที่ดีนอกสถานที่สามารถน ามาปรับใช้ในการบรหิารจัดการกับเทศบาลต าบลป่าต้ิว ให้มีความเจริญก้าวหน้า
พัฒนาต่อไป  อย่างยั่งยืน 
  ๔.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ในด้านการท างานแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลป่าติ้ว และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ภาครัฐ       

๕. เพื่อปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างความ
สามัคคีใน หมู่คณะ การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการท างาน และศึกษาดูงาน การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๔.เป้าหมาย 
 จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน

จ้าง เทศบาลต าบลป่าต้ิว  อ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร   

๕.วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าต้ิว 
๒. ประชุมช้ีแจงเพือ่ร่วมวางแผนการเดินทางไปฝกึอบรมและศึกษาดูงาน 
๓. ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

  ๔.  ฝึกอบรมและเดินทางไปฝกึอบรมและศึกษาดูงานตามก าหนดการที่วางไว้ 
  ๕.  ประเมินผลโครงการ 
 
 



       ๒๑ 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570     
๗.งบประมาณ 

ตั้งงบประมาณไว้ปีละ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๘.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  เพื่อคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและ
โดยน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนต่อไป 
  ๒.  เกิดการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงาน ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

๔.  เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์  ในการท างาน  และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
องค์กรให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป 

๕. น าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อการพฒันาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืน 

๖. ปลูกฝัง ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างความสามัคคี     
ในหมู่คณะ การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการท างาน และศึกษาดูงาน การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๙.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว  

 

๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.โครงการเสริมสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑ โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว              
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580)เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”       
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก 
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เทศบาลต าบลปุาต้ิว จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 



      ๒๒ 
 
 
เศรษฐกจิพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงให้แก่ประชาชน 
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัถึงภัยร้ายแรงของการทจุริตให้แก่ประชาชน 
3) เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลปุาต้ิว ตามกลุม่เปูาหมาย 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูม้ีอ านาจอนมุัต ิ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รบัผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรปูแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุม่เปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอปุกรณ์ 
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณปีละ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปุาต้ิว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดย 
ใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

๒ โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อตา้นการทุจริตให้แก่
ประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อตา้นการ
ทุจริตให้แก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
 



              ๒๓ 
 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี ้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ     
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
       รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนด กลยุทธ์
ด้านการปูองกันและเผ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้าง
ลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ดังนั้น  
เทศบาลต าบลปุาต้ิว  จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน 
มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทจุริตให้แก่
ประชาชน 

๒) เพื่อสง่เสริมและสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝูาระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

๓) เพื่อรณรงค์ใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน    
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔) เพื่อประชาสมัพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูอ่งค์กรหรือบุคคลภายนอก 
๕) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรร์ัปช่ันไปสู่ประชาชนทุกภาค 

ส่วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลปุาต้ิว ตามกลุ่มเปูาหมาย 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดหาข้อความทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทจุริต 
              การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริตและการตอ่ต้านการทุจริต 

2) จัดท าสือ่ในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
3) เผยแพร่ใหป้ระชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจุริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ 
5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณปีละ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว 



      ๒๔ 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลลัพธ์ 
     1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนกั
ร่วมกันในการตอ่ต้านการทุจริตคอรร์ัปช่ันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
    2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทจุริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
    (ส ารวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทจุริต) 
 
๓. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร   
๑. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร   
๒.หลักการและเหตุผล 
   
  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั่วประเทศไทยในปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๗.๔๐ ล้านตัน หรือ ๗๕,๐๔๖ ตัน
ต่อวัน เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑.๒๖ จากปี ๒๕๕๙ เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง 
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า ๓๐ ล้านคนในปี ๒๕๖๐ 
ในขณะที่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก ๑.๑๔ กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๙ เป็น ๑.๑๓ กิโลกรัม/
คน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔.๘๘ ล้านตัน (ร้อย
ละ ๑๘) และในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ประมาณ ๒๒.๕๒ ล้านตัน (ร้อยละ ๘๒) ซึ่งในจังหวัดยโสธรปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดข้ึน ๔๙๗.๑๕ ตัน/วัน ขยะมูลฝอยชุมชนที่ก าจัดถูกต้อง ๖๙.๒๑ ตัน/วัน ขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมา
ใช้ประโยชน์ ๓๕๖.๖๒ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยชุมชนที่ก าจัดไม่ถูกต้อง ๗๑.๓๒ ตัน/วัน (รายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มีนาคม ๒๕๖๐)  
   การจัดการขยะมูลฝอยในปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๒ จาก ๙.๕๗ ล้านตัน เป็น ๑๑.๗ ล้านตัน หรือ ๓๒,๐๖๙ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๗ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ขยะมูลฝอยอีกส่วนถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนร้อยละ ๔๗ จาก 
๕.๘ ล้านตัน เป็น ๘.๕๒ ล้านตัน หรือ ๒๓,๓๒๐ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
โดยการคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การคัดแยกเพื่อขายให้กับร้านรับ
ซื้อของเก่าหรือซาเล้ง ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ และตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดไม่ถูกต้อง ลดลงร้อยละ ๓๙ จาก ๑๑.๖๙ ล้านตัน เป็น ๗.๑๘ 
ล้านตัน หรือ ๑๙,๖๕๗ ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด อาทิ การก าจัดแบบเทกอง
หรือเผากลางแจ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย การกองทิ้งเอาไว้หรือลักลอบทิ้งไว้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือ
ลักลอบทิ้งลงสู่แม่น้ า จากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่
ถูกต้อง พบว่า มีปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างเพื่อรอก าจัดหรือบ าบัดอย่างถูกต้องประมาณ ๕.๓๔ ล้านตัน (รายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มีนาคม 
๒๕๖๐) 
  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยก าหนดเปูาหมาย วิเคราะห์ 
ปัญหาเพื่อน ามาเป็นฐานคิดในการสร้างมาตรฐานการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ก าหนดกรอบการด าเนินงาน  ๓ 
ข้ันตอน คือ ต้นทาง : ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด กลางทาง : เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลายทาง : ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ การน าหลัก ๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ ๓ช. (ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) และ
หลักประชารัฐ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา     
 



 
      ๒๕ 
 
ภาคประชาสังคมและประชาชน (แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๑)         
  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ชุมชนเฝาูระวังปญัหาด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยของชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน าขยะกลับมาใช้
ใหม่ เทศบาลต าบลปุาติ้วจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝูาระวังสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเฝูาระวังปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเสรมิสร้างเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย การใช้
ซ้ า การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน 
  ๒. เพือ่สง่เสริมการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของขยะในชุมชน 
  ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน และมีการจัดการขยะที่ถูกวิธี 
๔. เป้าหมาย 
     ๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย การใช้ซ้ า การน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ให้แก่ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาล
ต าบลปุาต้ิว จ านวน ๑๒๐ คน 

  ๒. ชุมชนน าร่องถังขยะเปียกในครัวเรือน จ านวน ๕๐๐ ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนน าร่องถังขยะเปียก 
๑๐๐% จ านวน ๒ ชุมชน คือชุมชน ๓ และชุมชน ๔ จ านวน ๓๘๐ ครัวเรือน และตัวแทนชุมชน จ านวน         
๔ ชุมชนๆ ละ ๓๐ ครัวเรือน จ านวน ๑๒๐ ครัวเรือน 

๕.  วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
  ๒. ประชาสมัพันธ์โครงการให้ประชาชนในชุมชนทราบ 
   ๓. ประสานงานกบัชุมชน ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน  
   ๔. จัดกิจกรรมในชุมชน สง่เสรมิการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย การใช้ซ้ า การน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน 
  ๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณ 
           งบประมาณตามแผนฯ ปี ละ ๑๐๐,๐๐๐ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปุาต้ิว (รายละเอียดแนบท้าย
โครงการ) 
๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู ้ไปใช้ในการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การใช้น้อย      
การใช้ซ้ า การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน 
 ๒. ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลดขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะ สามารถ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และสามารถการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนได้อย่างถูกวิธี 



      ๒๖ 
 
 ๓. ผู้น า และประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมในการลดขยะ    
จากต้นทาง การคัดแยกขยะ สามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และการจัดการขยะอันตรายจาก
ชุมชนได ้
 
๕ โครงการชุมชนรักษ์สะอาด 
โครงการชุมชนรักษ์สะอาด 

๑. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓) มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ในเขตพื้นที่ราชการส่วนท้องถ่ินใด ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน ซึ่งถือว่าเป็น 
บทบาทหน้าที่โดยตรงของเทศบาลต าบลป่าติ้วในการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดของถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      
ในชุมชนให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมลูฝอยและขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดท า 
“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒” ข้ึนเพื่อให้จังหวัดด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้ง
ให้รณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ และจังหวัดยโสธรได้จัดท า 
“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดยโสธร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔” และต่อเนื่องปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดยโสธรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  
  จังหวัดยโสธรได้จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดยโสธร  ตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และตามนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนดวิสัยทัศน์การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยว่า “ยโสธร จังหวัดสะอาดดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย” ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเก็บ ขนขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยได้รับการก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแผนปฏิบัติการ “ยโสธร จังหวัดสะอาดดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย” ตามแนวทาง
ประชารัฐ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อให้ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม/ภาค
ประชาชน ร่วมมือกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมลูฝอยใหบ้รรลุตามเปา้หมายยุทธศาสตร์การบริหารจดัการขยะมูล 



      ๒๗ 
 

ฝอยและแผนปฏิบัติการของจังหวัด  อีกทั้งสถานการณ์ปจัจบุันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-

๑๙) ที่มีผู้ติดเช้ือจ านวนมากและกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลฝอยติดเช้ือ 

จ านวนมาก ทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับกักกันหรือแยกสังเกตอาการ (Quarantine) 
รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือจากชุมชน โดยแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเช้ือในภาพรวมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน รวมทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้บรรลุเป้าหมาย จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการลดปริมาณขยะในชุมชน 
    ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนร่วมมือกันรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชนโดยใช้หลักการ ๓Rs  คือ การใช้น้อย(Reduce) ใช้ซ้ า(Reuse) และน ากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน และส่งเสริมให้มี กิจกรรมการลด คัดแยก      
และการใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน เทศบาลต าบลป่าติ้วจึงได้จัดท าโครงการชุมชนรักษ์สะอาดข้ึน มีถังขยะติด
เช้ือไว้  เพื่อรองรับขยะติดเช้ือจากทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับกักกันหรือแยก
สังเกตอาการ (Quarantine) รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือจากชุมชนที่เพียงพอ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยการใช้น้อย การใช้ซ้ า 
การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน 
  ๒. เพือ่สง่เสริมการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของขยะในชุมชน 
  ๓. เพือ่สง่เสริมให้มีศนูย์การเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอยและเป็นตน้แบบในชุมชน 
  ๔. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน และมีการจัดการขยะที่ถูกวิธี 

๕.  เพื่อให้มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในชุมชน หรือบ้านที่มีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
๓. เป้าหมาย 
 

๑. กิจกรรมท าความสะอาด  กิจกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด และการจัดการขยะมูลฝอย ใน
ชุมชนที่ ๑ – ๖ 

๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด และการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  

๓. ชุมชนในเขตเทศบาลมีศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและเป็นต้นแบบในชุมชน 

 ๔. ในเขตเทศบาล “ถนนสะอาดน่าดู หน้าบ้านน่ามอง หลงับ้านน่าอยู่” ทุกครัวเรือน 
๕.  จัดให้มีระบบเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 



     ๒๘ 
 

๔. กิจกรรม 

  ๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด และการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ๒. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและเป็นต้นแบบในชุมชน 

  ๓. ลงพื้นที่รณรงค์ด าเนินการท าความสะอาดในเขตเทศบาล “ถนนสะอาดน่าดู หน้าบ้านน่ามอง     
หลังบ้านน่าอยู่” 

 ๔. จัดให้มีถังขยะติดเช้ือในทุกชุมชน เพื่อรองรับขยะติดเช้ือจากกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 

๕. วิธีด าเนินการ 
 

  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
  ๒. ประชาสมัพันธ์โครงการให้ประชาชนในชุมชนทราบ 
   ๓. ประสานงานกบัชุมชน ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน  
   ๔. จัดกิจกรรมในชุมชน สง่เสรมิการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด และการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 ๕. จัดให้มีถังรองรบัขยะติดเช้ือทุกชุมชน และมีระบบเก็บขนได้อย่างถูกต้อง 

๖. ลงพื้นทีร่ณรงค์ด าเนินการท าความสะอาดในเขตเทศบาล และจัดตัง้ศูนย์การเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลู
ฝอยและเป็นตน้แบบในชุมชน 
  ๗. สรุปผลการด าเนินงาน  
๖. สถานท่ีด าเนินการ 
 ๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด และการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และ
กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอ
ป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 

  ๒. กิจกรรมรณรงค์ด าเนินการท าความสะอาดในเขตเทศบาล การเก็บขนขยะติดเช้ือจากกลุ่มเสี่ยงและ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและเป็นต้นแบบในทุกชุมชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงปบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐     
 

๘. งบประมาณ 
  งบประมาณตามแผนฯปลีะ  ๓๐,๐๐๐ บาท  
            

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการลด คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยการใช้น้อย 
การใช้ซ้ า การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน 



      ๒๙ 
 
 ๒. ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลดขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะ สามารถ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และสามารถการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนได้อย่างถูกวิธี 
 ๓. ผู้ที่ผ่านการฝกึอบรม สามารถเปน็แกนน าในการด าเนินกิจกรรมในการลดขยะจากต้นทาง การคัดแยก
ขยะ สามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนได ้
  ๔. ในชุมชนเทศบาลต าบลป่าติ้ว มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและเป็นต้นแบบ        
ในทุกชุมชน “ถนนสะอาดน่าดู หน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าอยู่” 
  ๕. ชุมชนเทศบาลต าบลป่าติ้วมีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจาย       
ของเช้ือโรค 
 
๖. โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันสถานประกอบการ 
๑.โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสียในชุมชน นับเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยและจิตใจ สาเหตุหลักของปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสียเนื่องจาก
การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ครัวเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มข้ึน       
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น และอัตราการบริโภคอุปโภคของประชากรสูงข้ึน ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก
ข้ึนเพื่อการดื่มและช าระล้างสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วปล่อยน้ าที่ปนเปื้อนสารเคมีและสารอินทรีย์ลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะในปริมาณมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะบ าบัดน้ าให้ใสสะอาดดังเดิม และประกอบกับเทศบาลยังไม่มี
ระบบการบ าบัดน้ าเสียจากท่อระบายน้ าจากชุมชน ซึ่งมีแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาจากชุมชน บ้านเรือน และสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ ครัวเรือนและสถานประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุและผู้รับผลกระทบต่อปัญหายังไม่มีส่วนร่วม   
ในกระบวนการจัดการปัญหาเท่าที่ควร ส่งผลให้เกดิปัญหาน้ าเน่าเสียกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการด ารงชีวิต 
น้ ามีสีด าคล้ า ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค และมีผลต่อสุขภาพที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดโรคติดเช้ือ ได้แก่ 
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร โรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากสัตว์และแมลงน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ    
ยุง ฯลฯ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสยี ปัญหาน้ าปนเปื้อนสารเคมีและขยะอนิทรยี์ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ครัวเรือนและชุมชน 
    ดังนั้น เพื่อการปูองกันโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยและน้ าเสียจากชุมชน เป็นการส่งเสริมและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันในครัวเรือนและสถานประกอบการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชนอย่างยั่งยืน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน   
ในการแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ าสาธารณะ ตลอดจนแม่น้ าล าคลอง และร่วมกัน
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม น่าอยู่ ท าให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาลต าบลปุาต้ิว
จึงไดจ้ัดท าโครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสียของชุมชน  
  ๒) เพื่อสร้างความเข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการ
ปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ าสาธารณะ ตลอดจนแม่น้ าล าคลอง  
  ๓) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันในครัวเรือน สถานประกอบการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชน 

 



 
๓๐ 

 
๔. เป้าหมาย 
  ๑) สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร   จ านวน  ๕ แห่ง 
  ๒) สถานบรกิารและซ่อมเกี่ยวกบัยานยนต์ และเครื่องจักรกล  จ านวน  ๓ แห่ง 
  ๓) สถานบรกิารเสริมสวย       จ านวน  ๒ แห่ง 
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑) จัดประชุมช้ีแจงชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการกลุ่มเปูาหมายสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร สถานบริการและซ่อมเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกล และสถานบริการเสริมสวย   
  ๒) ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันในกลุ่มเปูาหมายสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
สถานบริการและซ่อมเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกล และสถานบริการเสริมสวย จ านวน ๑๐ แห่ง 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณ 
ตามแผน ปี ละ ๓๐,๐๐๐ 

๘. ผู้รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสียในชุมชน  
  ๒) ประชาชนมีความเข้าใจ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการปล่อยของ
เสียลงท่อระบายน้ าสาธารณะ ตลอดจนแม่น้ าล าคลอง  
  ๓) ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันในครัวเรือน สถานประกอบการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียชุมชน 
 
๗. โครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.โครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล    
                    แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา  นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนกระแสการพัฒนาประเทศ  ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” 

                     เทศบาลต าบลป่าติ้ว   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีอ านาจหน้าที่หน้าที่ในการจัดการ
ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติก าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท าให้เทศบาลต าบลป่าต้ิว ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 



                                                         ๓๑ 
 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน  เพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้มี
ภูมิคุ้มกันจากผลการกระต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อน ามาศึกษาและประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
อยู่ดีกินดี  มีความสุข เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและประชาชนมีพออยู่พอ
กิน  และมีความอิสระที่จะไม่ต้องยึดติดอยู่กับเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หว่ันไหวไป
กับกระแสนิยม  ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถถึงตนเองได้  ช่วยให้เศรษฐกิจดีข้ึนทั้งของครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติ   
๓. วัตถุประสงค์  
                  ๒.๑เพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้  พัฒนาทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่  ไร่นา
สวนผสม   เกษตรนวัตกรรมใหม่  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป 

                 ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี น าความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป  
                ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ของคนในชุมชน  
                ๒.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร  
                ๒.๕ สร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเอกชน 

๔. เป้าหมาย 

                เกษตรกร และประชาชนทั่วไป                  
                   -  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง  และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในพื้นที่ต่อไป 

                   - ผู้เข้ารับการอบรม    เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ
ประชาชนมีพออยู่พอกิน  และมีความอิสระที่จะไม่ต้องยึดติดอยู่กับเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง  มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตน  ไม่หว่ันไหวไปกับกระแสนิยม  ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถถึงตนเองได้  ช่วยให้เศรษฐกิจดีข้ึน   
ทั้งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   

๕. วิธีด าเนินการ 

                  ๕.๑  การเตรียมการ 

                          - ประชุมช้ีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

                          - เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร 

                          - จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                          - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
                          - ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ           

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

                  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 



 
                                                        ๓๒ 
๗. งบประมาณ 

                  งบประมาณ ตามแผนฯ ปลีะ ๒๐๐,๐๐๐  บาท     
                      
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                    ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลป่าต้ิว  อ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                   ๑๐.๑ ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพนูความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจสามารถด ารงตนตามแนวการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่  ไร่นาสวน
ผสม   เกษตรนวัตกรรมใหม่  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป 

                   ๑๐.๒ ความเข้าใจสามารถน าองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จรงิ   เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรอืน และเพิ่มรายได้ให้กบัตนเองและประชาชนมีพออยู่พอกิน  
และมีความอสิระที่จะไม่ตอ้งยึดติดอยู่กบัเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน  ไม่หว่ันไหวไปกับกระแส
นิยม  ร่วมกันสร้างสงัคมใหเ้ข้มแข็งสามารถถึงตนเองได้  ช่วยให้เศรษฐกจิดีข้ึนทั้งของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ                                                                                                    
 

๘. โครงการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
 ๑.โครงการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
 ๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันต้นทุนและปุ๋ ยที่ ใ ช้ปลูกพืชผักมี ราคาสู งทั้ งยั ง มีสารตกค้างของสารเคมี ในผลผลิต                     
ท าให้เกษตรกรสนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการผลิตพืช ที่ส าคัญคือปุ๋ยอินทรีย์ 
ตามวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธรที่ว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” และการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์  ให้ส่งเสริมเกษตรกรลดใช้สารเคมีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อปรับปรุงดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งภายในบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 

 เทศบาลต าบลป่าติ้ว เห็นความส าคัญของปัญหาเหล่านี้ ประกอบกับเห็นความส าคัญจากการใช้และ
ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับเพาะปลูก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การผลิต มาตรฐาน คุณสมบัติ  การเก็บรักษา แก่เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพและ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๕),(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน ประกอบกับวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลป่าติ้ว “เทศบาลต าบล    
ป่าต้ิว ชุมชนน่าอยู่ น าสู่การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” 

 



           ๓๓ 

 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจและตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ดังกล่าวของเทศบาลบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลป่าติ้ว                            
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ข้ึน 

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อสง่เสรมิการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบล
ป่าต้ิว 

  ๒. เพื่อส่งเสริมการผลติพืชที่ปลอดจากสารพิษสารเคม ีและเปน็การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
       ๓. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการ                
ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ มีการสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีไปสู่รุ่นลูกหลาน 

๔.เป้าหมาย 
  คณะผู้บรหิาร พนกังานเทศบาลและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิว 
 

๕.วิธีด าเนินงาน 
  ๑. จัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
         ๒. ในกรณีไม่มีสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ก าหนดกิจกรรมไว้ ดังนี ้
       (๑) เชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพิ่มเตมิ เพื่อต่อยอดจากปีงบประมาณทีผ่่านมา  
       (๒) ศึกษาดูงานแปลงสาธิต ที่ประสบความส าเรจ็ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
       (๓) รวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกัน 
     (๔) ประเมินผลที่ประสบความส าเรจ็ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
     (๕) จัดท าสถานที่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัปุ๋ยอินทรีย ์
         ๓.  ด าเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างยั่งยืน             
เช่น การจัดต้ังงบประมาณผูกผันในปีงบประมาณต่อๆ ไป ฯลฯ 

  ๔.  ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากยังไม่
คลี่คลาย ด าเนินการโครงการ โดยจัดท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่ส านักงานเทศบาลฯ โดยพนักงาน
เทศบาลฯ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

                  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณ 

                  งบประมาณ ตามแผนฯ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท     

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        -  งานสวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปา่ต้ิว 

 



         ๓๔ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิวได้ มีความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ 

ปุ๋ยเคมี   
  ๒. เกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ผลิตพืชทีป่ลอดจากสารพิษสารเคมี 
       ๓. ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพและการท าการเกษตรแบบ
อินทรีย์ มีการสบืทอดเจตนารมณ์ที่ดีไปสูรุ่่นลูกหลาน ต่อไป 

๙ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
 ๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในเขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว  
 ๒. หลักการและเหตุผล 

   เนื่องด้วยปัจจบุัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ (Climate  
Change)  ที่ท าให ้อุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกรอ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกบัวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแลง้ มีไฟไหม้ปา่ ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหมิะ
ตกในประเทศที่ไมเ่คยมีหมิะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษยด์ังนั้น ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมอืกันปอ้งกันและแก้ไขภาวะโลก รอ้น ซึ่งเป็นปัญหาทีส่ าคัญสง่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดบัภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิม่พื้นที่ สเีขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไมเ้ป็นแหลง่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหลง่กรองมลพิษและผลิตก๊าซ
ออกซเิจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ  
ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาภาวะโลกรอ้น  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกรอ้นสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified  City)   เทศบาลต าบลป่าต้ิว  จึงได้จัดท าโครงการ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในเขตเทศบาลต าบลปุาต้ิว เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชน
และพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิว  เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทัง้เป็นการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในคุณค่าของสิง่แวดล้อมและรักษาทรพัยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 

๓.๒ เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่เทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๓.๓ เพื่อใหป้ระชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดลุเพิม่มลูค่า
ทรัพยากรทีม่ีและลดภาวะโลกร้อน 

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมอืงน่าอยู ่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก ่ประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร่วมกันปลกูต้นไม ้จ านวน   ๑,๐๐๐ ต้น 
 



                                                  ๓๕ 
 

๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 

พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิว  อ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร 
๖. วิธีด าเนินงาน 

๖.๑ ประสานงานกบัส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา กลุ่มพลงัมวลชน และประชาชน
ในท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรม 

๖.๒ ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ให้จัดเตรยีมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม ้ 

๖.๓ จัดหากล้าไม ้พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไมโ้ดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลงัมวลชน และ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผล 

๗.   ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ท าให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๑๐.๒ ท าให้เพิม่พื้นทีป่่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกรอ้น 
๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลงัมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน 
 

๑๐. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมาร ี 
     ๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯ เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
    ๒. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ 
ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ  และด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ   



 
      ๓๖ 
 
โดยได้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณข้ึน
ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา  การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มี
แนวโน้มว่าใกล้สูญพันธ์ุ อันเกิดจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม  การน าพันธ์ุพืชที่รวบรวมเพาะปลูกและ
รักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ  และปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ์  และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืช  การศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่าง ๆ  ให้ทราบองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และการใช้ประโยชน์พืช
พรรณ  การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์  การวางแผน  และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 
และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป 
ให้มีความเข้าใจ  ตระหนักในความส าคัญ  เกิดความปิติ และส านึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณ      
ของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุไม้ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศ
ไทย  สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การส ารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ
พฤกษศาสตร์  ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ด าเนินการอยู่ในขณะนี้          
จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย          
มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา  จนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธ์ุจากถ่ินก าเนิดพืชบางชนิด       
มีมาช้านาน  แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์จนอาจถูกละเลย หรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้ น      
เพื่อเป็นการตามพระราชด าริและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่ส าคัญ  
เทศบาลต าบลปุาติ้ว  ได้สนอง       แนว   พระราชด าเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จัดท าโครงการ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
 สืบเนื่องจากการเพิ่มประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวเร่ง      
ที่ท าให้เกิดการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ อันน ามาซึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ซึ่งผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจะเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคง และมั่งค่ังของประชาชน  ในชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะต้องมีนโยบายในการควบคุมการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ค านึ ง ถึงผลได้ผลเสียอย่าง ถ่ี ถ้วน โดยการพิจ ารณาตามหลักวิชาการ                   
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกจังหวะและความต้องการของสังคม ทั้งนี้เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดก            
อันมหาศาล ที่ธรรมชาติให้ไว้  เพื่อมนุษย์ได้ใช้ในการด ารง ชีวิต จึงจ าเป็นต้อง ศึกษาค้นคว้าถึงการ                       
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมิให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว เพราะในการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งในเมืองและชนบท ดังนั้น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด จะต้องไม่แยก
มนุษย์ออก จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างการมสีว่นร่วมของผู้น าชุมชน และประชาชนใน
ชุมชนให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัตทิี่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มกีารจัดท าระบบข้อมลู
พันธุกรรมพืช ให้แพรห่ลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ และเป็นการสร้างจิตส านึกในการรกัษา อนุรักษ์ ดูแล
พันธ์ุไม้ที่ควรค่าแก่การอนรุักษ์เพือ่สบืสานให้คงอยูส่ืบต่อไป เทศบาลต าบลปุาติ้วจึงได้จัดท าโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารีฯประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้ึน 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 ๒) เพื่อสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย  
 ๓) เพื่อส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ รหัสพิกัด รวบรวมเป็นฐานข้อมูลรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ 
นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช 
 



      ๓๗ 
 
 ๔) เพื่อจัดท าเส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติและจัดท าผังแสดงขอบเขต จัดท าแนวเขตในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถ่ิน  
 ๕) เพื่อจัดท าฐานข้อมูล อพ.สธ. รวบรวมเป็นฐานข้อมูลรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ลักษณะส าคัญ
ทางกายภาพ ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๖) เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน 
 ๗) เพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษา อนุรักษ์ ดูแลพันธ์ุไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อสืบสานให้คงอยู่       
สืบต่อไป 
 ๘) เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลปุาติ้ว หัวหน้าส่วนราชการ            
ผู้น า/ปราชญ์ชุมชน  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๒) พื้นที่ปุา ปุาชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) การจัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลปุาติ้ว  ผู้น า/ปราชญ์ชุมชน  เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแนวทางการด าเนิ นงาน         
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒) การส ารวจ ท ารหัส พิกัด ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๓) การท าเส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติในโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๔) การจัดท าฐานข้อมลู อพ.สธ. ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐ 
๗.งบประมาณรายจ่าย  
             งบประมาณ ตามแผนฯ ปี ละ ๑๕,๐๐๐ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑) เปูาหมายโครงการมีการก าหนดพื้นที่ ขอบเขตที่ชัดเจน ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลปุาติ้ว 
ร่วมกันปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

๒) ผลผลิตมีพื้นที่ปกปักทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา 

๓) ผลลัพธ์สามารถปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถ่ิน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ได้ 
 
 



        ๓๘ 
 
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน   
๑.โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด      
๑.โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ      
ตามหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น                                        
ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับผู้อื่น  ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของ                                
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  โดยในช่วงเทศกาล                
เข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล  ละเว้นบาป  อบายมุขต่างๆ ประชาชน  และผู้สูงอายุ                         
เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ  การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลส าหรับตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งเป็นการขัดเกลาจิตใจ                       
ให้มีความสะอาด  ดีงาม  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
  เด็กปฐมวัยถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าอย่างยิง่  เปน็วัยที่ต้องพัฒนาการทางด้านร่างกาย                         
อารมณ-์จิตใจ  สงัคม  และสตปิัญญา  ให้มีคุณธรรมและจรยิธรรม  เทศบาลต าบลป่าต้ิวได้เล็งเห็นความส าคัญของ                      
เด็กปฐมวัยผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิว  จึงได้จัดท าโครงการพาบุตรหลานเข้าวัด ข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อเป็นการท านบุ ารงุศาสนาและประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงามให้คงอยูส่ืบไป 
  ๒.  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัย  และผูป้กครองได้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของ                                
พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 
  ๓.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมพีัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔.  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัยมีความจงรกัภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  
  ๕.  ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกันท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น  
๔. เป้าหมาย 
  -  เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลป่าต้ิว ๑ และ ๒   
  -  พ่อ  แม่  ผู้ปกครองเด็ก  ประชาชนทั่วไป  ผู้สงูอายุ   
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  และเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง   
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
  ๑.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าต้ิว 
  ๒.  ประชุมครผูู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเดก็  เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนการจัดงาน 
  ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดงานฝ่ายต่างๆ 
  ๔.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  ผู้สงูอายุ  และประชาชน 
  ๕.  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 



      ๓๙ 
๖. กิจกรรม 
  ๑.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
  ๒.  ถวายปัจจัย  ถวายเทียน  และถวายเครื่องอัฐบริขารต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์   
๗ ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
๘.  งบประมาณ 
  งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ ปีละจ านวน  ๑๐,๐๐๐.-  บาท   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลป่าต้ิว /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าต้ิว / กองการศึกษา  
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  พุทธศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถ่ินได้รับการท านุบ ารุงให้คงอยูส่ืบไป 
  ๒.  เด็กปฐมวัย  และผูป้กครองได้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า 
  ๓.  เด็กปฐมวัยมีพฒันาการทางด้านร่างกายอารมณ-์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  มีคุณธรรม               
และจริยธรรม 
  ๔.  เด็กปฐมวัยและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิวมีความจงรกัภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   
  ๕.  สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความสุข 
 
๒ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๒. หลักการและเหตุผล 
             โครงการมีความสอดคล้องกับอ านาจและหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ๒.๑  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒) 
มาตรา  ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี                     
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  ๒.๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (๙)  การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์  และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   ๒.๓  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (๓) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ 
   ๒.๔  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  (และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕    
พ.ศ. ๒๕๕๓ และพ.ศ. ๒๕๖๒) 
   รัฐบาลก าหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวัน
เด็กแห่งชาติ  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญ 



               ๔๐ 
 
ของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้
และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท างาน
ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละ
และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติ
ส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ช่ือว่าเป็น “เด็กดี”  
   เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า  และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต         
การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  จึงนับเป็นภารกิจที่ส าคัญที่
ทุกๆ หน่วยงานต้องตระหนักและให้ความส าคัญ  เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสม
กับวัย  ให้เด็กได้รับการพัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มศัีกยภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และระเบียบวินัย  และตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง 
รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่ส าคัญคือยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเป็นการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภายในเขตเทศบาลต าบลปุาติ้วอีก
ด้วย   
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน            
พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆด้าน  เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  และได้มาตรฐาน ทศบาลต าบลป่าติ้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดมาตรฐาน 
การด าเนินงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าต้ิว  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลป่าต้ิว  ให้สามารถ
ด าเนินการพัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม  จึงได้จัดท า โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค์ 
   ๔.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนเอง 
  ๔.๒  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
  ๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 
  ๔.๔  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กมีความพร้อมในทุกๆด้าน  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  
  ๔.๕  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
  ๔.๖  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตในสังคม  สามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างมีความสุข 
 



๔๑ 
 

๔. กลุ่มเป้ามาย 
   ๕.๑  เปูาหมายการด าเนินงาน 

๑.  เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลปุาติ้ว และใกล้เคียง จ านวน  ๕๐๐  คน 
 ๒.  ผู้น ากลุ่มองค์กรต่างๆ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๑๐๐  คน  

๕.  กิจกรรม 
  ๖.๑  จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด  และปัญหาโรคเอดส์แก่
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน 
  ๖.๒  กิจกรรมให้เด็กแสดงความสามารถต่างๆ  เช่นการร้องเพลง  การเต้นประกอบเพลง   
  ๖.๓  กิจกรรมถามและตอบปัญหาของเด็กนักเรียนทางวิชาการ และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น  

๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตินายกเทศมนตรีต าบลป่าติ้ว 
  ๒.  ประชุมช้ีแจงคณะครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ   

 ๓.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้ประชาชนทราบทั่วกัน  เพื่อให้ผู้ปกครองและ 
ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม 

๔.  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐  

๘.  งบประมาณ 
   งบประมาณตามแผนฯ ปีละจ านวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท   

๙.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลป่าติ้ว 

๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑  เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 

สิทธิหน้าที่ของตนเอง 

  ๑๒.๒  เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
  ๑๒.๓  เด็กปฐมวัยมีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑๒.๔  เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๑๒.๕  เด็กมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัยเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
 



              ๔๒ 
 
  ๑๒.๖  เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคมและสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี  ส่งผลให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๑๒.๗  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญในการดูแลเอาใจใสบุ่ตรหลาน และบุตรหลานเติบโตเป็นคนดี
ของสังคม 
 
๓. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน  
๑. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน 
๒.หลักการและเหตุผล 
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อให้เติบโตเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

และการปูองกันและแก้ไขความรุนแรงและปัญหาเสี่ยงในเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ 
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเสริมสร้างชีวิตของตนเองในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและเกิด

กระบวนการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ 
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายแกนน าเด็กและเยาวชน สามารถขยายผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ได้ 

 

๔. เป้าหมาย    
 เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลต าบลปุาต้ิว อ าเภอปุาต้ิว จังหวัดยโสธร จ านวน ๔๐ คน 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลปุาต้ิว เสนอโครงการ 
๒. ประสานงานวิทยากร สถานที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนฯ 
๔. สรุปและรายงานผล 

 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ    
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
๗.  งบประมาณ 
  งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ ปีละจ านวน  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  
๘. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ      
                   กองการศึกษา  เทศบาลต าบลป่าต้ิว                         
  

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

และการปูองกันและแก้ไขความรุนแรงและปัญหาเสี่ยงในเด็กและเยาวชน 
๒. เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเสริมสร้างชีวิตของตนเองในการด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมและเกิด

กระบวนการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ 



               ๔๓ 
 
๓. มีเครือข่ายแกนน าเด็กและเยาวชน และสามารถขยายผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่  ที่ไม่ได้ร่วม

โครงการและพื้นที่อื่นๆ ได ้
  
มิติท่ี ๒  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑ การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.หลักการและเหตุผล 
           เทศบาลต าบลปุาต้ิว  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ระบุช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงาน   
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล   
ปุาต้ิว  จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับติดตามการเผยแพรข้่อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลปุาติ้ว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบกฎข้อบังคับ                
ที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพสัด ุการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ฯลฯ 

2) เพื่อก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนด 

3) เพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหป้ิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา       
ภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลู
สาธารณะของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 

2) ประชุมคณะท างานฯ 
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพือ่ก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของระบุช่ือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัสาธารณชน
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสือ่ออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น  ดังนี้ 

 
 



 
๔๔ 

 
2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก  ่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจ

หน้าที่แผนยุทธศาสตร ์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์     
การปฏิสมัพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social Network) 

2.1.2) การบรหิารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าป ีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้รกิาร รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการให้บริการ             
E - Service 

2.1.3) การบรหิารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีรายงานการก ากบั 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปรีอบ 6 เดือน รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัด ุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสด ุ
สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดรุายเดือน 

2.1.4) การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปรง่ใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมสี่วนร่วม 

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
ต่าง ๆ กฎเกณฑ ์ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลู
สาธารณะของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของเทศบาล
ต าบลปุาต้ิว ใหผู้้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์กบัสาธารณชนให้เป็นปจัจบุันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสื่อออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้

- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับทีก่ าหนดไว้ 
 



๔๕ 
 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับทีก่ าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหป้ิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ

ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 

๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ  80   (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารราชการของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
๒. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว      
๓ ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทกุรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ         
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน 
เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจรติเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการ
จัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วน
การ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลา
ช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ 
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน  ให้เหือดหายไป และ
หากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วย
ราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ 



 
๔๖ 

 
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะ
มีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล    บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์  
  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย
การจัดท าแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  ๔.๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๕. วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  ๖.๓ จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ     
              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 



๔๗ 
 
๒ กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
๑. กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ซึ่งก าหนดให้มีการบรหิาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ป ี๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปรับปรงุการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผูบ้รหิาร 
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพื่อใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมลูให้กบัประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ผู้อ านวยการกองคลงั 
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพสัด ุ

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ จัดเกบ็ข้อมลูในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
๕.๓ สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง 
๕.๔ สรปุปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัตงิาน 
๕.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๕.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
๕.๗ เผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนได้รับทราบ 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลงั  เทศบาลต าบลป่าต้ิว 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบรหิารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมปีระสิทธิภาพ 
๙.๒ ผู้บริหารมีข้อมลูในการวางแผนการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพ 



๔๘ 
 
๙.๓ ผู้ปฏิบัตงิานมีข้อมลูในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มปีระสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

๓ กิจกรรมเผยแพรข่้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 
๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลป่าติ้ว  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ     
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐ 
วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง       
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓           
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ินจึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้างเพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 

 
๓.๒ เพื่อเสรมิสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพื่อปอ้งกันการทจุริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่๙)    
พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนังสอื ระบบกระจายเสียงไรส้าย 

 



๔๙ 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพสัดุเพือ่จัดท าประกาศ ดังนี ้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
๕.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ทาง 

เว็บไซต ์บอร์ด ประชาสมัพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๖.   ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗.  งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลงั  เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๙.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซือ้

จัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพสัดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทจุริตในการจัดซื้อจัดจา้งได้ 
 

๔. มาตรการ “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 
๑.มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปุาต้ิว  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 
 



๕๐ 
 
ของพนักงานเทศบาล   ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ต าบลปุาติ้ว โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลปุาติ้วโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลปุาต้ิว ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๕.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ต าบลปุาติ้ว เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   ๕.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลต าบลปุาติ้ว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
   ๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลปุาต้ิว พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ เทศบาลต าบลปุาต้ิวเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
จังหวัดยโสธร 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
๗. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
๕. กิจกรรม ส ารวจความพึงพอใจ 
๑. กิจกรรม “ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    เทศบาลต าบลปุาติ้ว มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน         
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่ เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน้าที่           
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป           
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 



      ๕๑ 
 
การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบรกิาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข            
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลด าเนินการส ารวจ         
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวช้ีวัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส            
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   ๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   ๓.๔ เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี  
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๕.๑ ขออนุมัติด าเนินการ 
   ๕.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  
   ๕.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
   ๕.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
   ๕.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  ๕.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
๗. งบประมาณด าเนินการ          

     งบประมาณตามแผน ฯ   ปีละ  ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี  
๘. ผู้รับผิดชอบ      

ส านักปลัดเทศบาล และกองคลัง  เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
 
 



                 ๕๒ 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๙.๑ ผลผลิต 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๙.๒ ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
๖. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๑.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกนั
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุรติประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
            ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
๕. วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ  เทศบาลต าบลปุาติ้ว  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6-2570  
๗. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



 
                ๕๓ 

 
     

๗.กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล  ป่าติ้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลป่าติ้ว  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้      
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลปุาต้ิว  จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปุาติ้ว 
ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปุาต้ิว  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง        
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   ๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลปุาต้ิว   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปุาต้ิว   จ านวน ๑ แห่ง  
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๕.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   ๕.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   ๕.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
   ๕.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๕.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๕.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   ๕.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6-2570  
๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ   
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส่วนราชการ  เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปุาต้ิว   



 
             ๕๔ 

 
๘. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 ๑.มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 ๒. หลักการและเหตุผล  
      กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ        
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่          
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลต าบลปุาต้ิว  จึงได้มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
๕. วิธีด าเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลต าบลปุาต้ิว  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลปุาต้ิว  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอสิระ   
 
๙. มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการ  No Gift Policy 
๑.มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการ   NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดใหก้ารพฒันาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สจุริต 
เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึง่ในการพัฒนาเพือ่น าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ”อีกทัง้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ 



              ๕๕ 
 
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบรหิารงานด้วยความซื่อตรงและรบัผดิชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด  ทางอาญา  เทศบาลต าบลปุาติ้ว เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน     
ในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตเป็น
อย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลต าบล  

ปุาต้ิว  มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
5. วิธีด าเนินการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพือ่ร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว

กัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการ  เทศบาลต าบลปุาต้ิว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 

ผลลัพธ์ 
          ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาต้ิว ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
 
 
 
 
 



 
                                               ๕๖ 

 
๑๐. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
            เทศบาลต าบลปุาต้ิว ให้ความส าคัญกับการปอูงกนัการทจุริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกัน 
การทจุริตให้มีความโปร่งใสความสจุริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การปูองกันการทจุริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570)” เพื่อให้เทศบาลต าบลปุาต้ิว บรหิารงานเพื่อปูองกนัการทจุริตตามหลกั ธรรมาภิบาล และยกระดบั
คุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับการบรหิารงานเพื่อปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เทศบาลต าบลปุาต้ิว  อ าเภอปุาต้ิว  จังหวัดยโสธร 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารปูแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการ

ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทจุริต,จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า

แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
(E -PlanNACC) ทางเว็บไซต์ ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตฯ 
7) รายงานผลการด าเนินการแกผู่้บริหารและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก ่

ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E -PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่าง ๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
         ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว/ คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลปาุต้ิว 

 
 



                                                         ๕๗ 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
      ผลผลิต 
            มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
พ.ศ. 2566 – 2570 
       ผลลัพธ์   เทศบาลต าบลปุาต้ิว  มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 ๑  กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๒. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปี
นั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน      
เกิด ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลปุาต้ิว  จึงได้จัดท าโครงการปรบัปรุง กระบวนการท างานหรอืลดข้ันตอนการท างานหรอืการบรกิาร              
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   ๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๓.๓ เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการท างานของเทศบาลต าบลปุาต้ิว ให้สั้นลง  
   ๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
   ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
  ๔.๕ การมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕. วิธีด าเนินการ  
    ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ  
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด 
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 



                ๕๘ 
 
   ๕.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
  ๕.๔ มีระบบการรับฟังข้อรอ้งเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   ๕.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกองส่วนราชการ  เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
   ๙.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   ๙.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   ๙.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชน  
มีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
๒.มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ” 
๑.มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล  
    เทศบาลต าบลปุาต้ิว  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่       
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่      
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง    
ต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 



 
                ๕๙ 

 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการ
ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรี
ม ีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไป ตาม
นโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น  ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธรเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคล
ของเทศบาลจังหวัดยโสธร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก      
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๓.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล    
และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๕.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
   ๕.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๕.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
๗. งบประมาณด าเนินการ  

         ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบ 
                       ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
 
 
 



                ๖๐ 
 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๙.๑ ผลผลิต   

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
  ๙.๒ ผลลัพธ์   

 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี – ประชาชนได้รับความ 
สะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
๓. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
1.โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ไดก าหนดอ านาจหนาที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจ านวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผซูึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจที่ตองปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
             ดังนั้น จึงมีความจ าเปนที่จะตองจัดท าคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน        
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการท างานที่มี
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดท าข้ึน
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อนมีหลายข้ันตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรบปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทั้งนี้ เพื่อใหผปูฏิบัติงานไวใชอางอิง มิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค 
       1) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
       2) เพื่อใหผปูฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรท าอะไรกอนและหลงั ควรปฏิบัติงานอยางไร เมือ่ใด กับใคร 
       3) เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกบันโยบาย วิสัยทศัน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
       4) เพื่อใหผบูรหิารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 
4. กลุมเปาหมาย 
            บคุลากรในสงักัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
5. วิธีด าเนินการ 
            1) แตง่ตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานส าหรบัเจาหนาที่องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
            2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคูมือหรอืมาตรฐานการปฏิบัตงิานส าหรบัเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
            3) จัดท าคูมือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรบัเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกจิใด 
ส าหรับเจาหนาที่หรือพนกังานต าแหนงใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัตงิาน 
            4) ปดประกาศคูมือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนกิส     
เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
           5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
           6) รายงานผลการด าเนินการ 
 



           ๖๑ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
         ทุกส่วนราชการ ในสงักัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
       มคู่ีมือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานส าหรบัเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้การปฏิบัตงิานเป็น
มาตรฐานเดียวกันเดียวกัน 
ผลลัพธ 
         ขอรองเรียนเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลดลง 
 
๔.  มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าติ้ว” 
๑. มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าติ้ว”  
๒. หลักการและเหตุผล  
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง  
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  เทศบาลต าบลปุาติ้ว     
จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และใหมี้การลงนามจัดท าข้อตกลง    
ทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด  
   ๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง  ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
   ๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
 
 



            ๖๒ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าข้อตกลงผลงานกบัผู้ใตบ้ังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง    
การปฏิบัตริาชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัตริาชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัหัวหน้าหน่วยงานในสงักัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพจิารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัตริาชการแตล่ะมิต ิดังนี้ 

1.1) การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ุขของประชาชน 
1.2) การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิ 
1.3) การบรหิารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพฒันาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ  และผู้ปฏิบัตงิานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัตริาชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารบัรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูก้ ากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจ้ัดเก็บข้อมูล เพื่อให ้
การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนด และการมสี่วนร่วมของผู้บริหารของหนว่ยงานในการก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบตัวช้ีวัด เพือ่ให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

5) วัดผลลพัธ์ที่ได้จากการปฏิบัตงิานเปรียบเทียบกบัค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไมเ่ป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลผุลสัมฤทธ์ิตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ทุกส่วนราชการ ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
     มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการระดับส านัก/กอง 
ผลลัพธ์ 
     จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 



                  ๖๓ 
 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๑.  โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าติ้ว  
๒.  หลักการและเหตุผล    
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๗  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
             (๑) คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รบัทราบปญัหา ความตอ้งการประเด็นการพัฒนาและประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่เพือ่น ามาก าหนดแนวทาง   
การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมลูในแผนพฒันา
หมู่บ้านหรอืแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
             (๒) คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินรวบรวมแนวทางและข้อมลูน ามาวิเคราะห์
เพื่อจัดท าร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน แล้วเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
             (๓) คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผูบ้รหิารท้องถ่ิน 

            (๔) ผู้บรหิารทอ้งถ่ินพจิารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถ่ินและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพือ่ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล ส าหรบัองค์การบริหารส่วนต าบลใหผู้บ้รหิาร
ท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินต่อสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลเพือ่ให้ความเห็นชอบกอ่นแล้วผูบ้รหิาร
ท้องถ่ินจงึพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
           ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน กรณีเทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล เมืองพทัยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นทีม่ีกฎหมายจัดต้ัง ใหจ้ัดท าหรอืทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสรจ็ 
ภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 
                                                        ฯลฯ 

           ในการนี้  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลต าบลป่าติ้ว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบ เทศบาลต าบลป่าต้ิว  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลต าบล
ป่าต้ิว อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อจัดท าและทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลป่าต้ิว  

               ๒. เพื่อแสดงทิศทางการพฒันาท้องถ่ิน  สามารถบรูณาการกบัแผนพฒันาจงัหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
    ๓.  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลป่าต้ิว 
 



                ๖๔ 

๔.  เป้าหมาย 
        จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าต้ิว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิม่เติมถึงปจัจบุัน  

๕.  วิธีด าเนินการ 
                 ๕.๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพฒันาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนด
แนวทาง   การจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยให้น าข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมลูใน
แผนพัฒนาหมูบ่้านหรือแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
                ๕.๒ คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะหเ์พื่อจัดท าร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
               ๕.๓ คณะกรรมการพฒันาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ินเพื่อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 
               ๕.๔ ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพฒันาท้องถ่ินและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน 

๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

๗.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานแผนงานและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว  

๘.  งบประมาณ 
งบประมาณตามแผนพฒันาฯ  ปลีะ ๓๐,๐๐๐.-บาท   

๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  เทศบาลต าบลป่าต้ิวมีแผนพัฒนาท้องถ่ินทีส่ามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

๙.๒   เทศบาลต าบลป่าต้ิวใช้แผนพฒันาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
  

๒.  มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีองค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ และข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมที่
ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการ คณะกรรมการทั้งสามคณะจะมี ภาคประชาชนเข้ามาเป็น
กรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 



                   ๖๕ 
 
  ดังนั้น เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาต้ิว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  จึงมีมาตาการแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบล  
ปุาต้ิว  ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑ เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปจัจบุัน 
          ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลปุาติ้ว   
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
  ๖.๒ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
                ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
๗. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ      งานแผนงานและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
         ๙.๑ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๙.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
 
๓. มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
๒. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส า คัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เทศบาลต าบลปุาติ้ว จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง 
การโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปุาติ้วเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้  
 
 
 
 



         ๖๖ 
 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
   ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล  
๕. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลต าบลปุาต้ิว ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   
   – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลปุาต้ิว  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลต าบลปุาต้ิว รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง เทศบาลต าบลปุาต้ิว ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
   - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลปุาต้ิว จะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 
 



            ๖๗ 
 
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่เทศบาลต าบลปุาติ้ว ได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑห์รอืแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรห่ลกัเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ       
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  
   - นายกเทศมนตรีต าบลปุาต้ิว ออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๖๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ 
              ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ         
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ ข้ันตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ เทศบาลต าบลปุาติ้ว  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
๔. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
๑. โครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลต าบลป่าติ้ว  อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
๒. หลักการและเหตุผล  
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๐ วรรคสอง  
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล        
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวง 
มหาดไทยก าหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๖) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 



          ๖๘ 
 

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล การพัฒนาท้องถ่ิน 
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ นอกเหนือจากเวทีการประชาคมท้องถ่ิน  การประชุม
ต่างๆ โดยบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลป่าต้ิว ได้มีการลงพื้นที่พบปะและจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ร่วมกับประชาชน ในท้องถ่ิน รวมถึงผู้น าหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน เห็นความส าคัญและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาล  ท าให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชนใน
ท้องถ่ิน  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักปลัดเทศบาล  จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลพบประชน ข้ึน  

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการบรหิารกิจการ ของเทศบาล การพัฒนาท้องถ่ิน และมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ นอกเหนือจากเวทีการประชาคมท้องถ่ิน   

 ๒.  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เห็นความส าคัญและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาล 
 ๓.  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 ๔.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถ่ิน  

๔.เป้าหมาย 
 -  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   
 -  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้าน ผู้น าชุมชนทุกชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าต้ิว            

๕.วิธีการด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าต้ิว 
 ๒.  ประชุมเจ้าหน้าทีผู่เ้กี่ยวข้อง  เพื่อร่วมวางแผนการด าเนนิงาน   
 ๓.  ประชาสัมพันธ์โครงการใหป้ระชาชนรบัทราบโดยทั่วกัน 
 ๔.  ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานทีก่ าหนดไว้ (แนบท้ายโครงการฯ) 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ 
๖.  งบประมาณ   
 งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ  ปี ๒๕๖๗  - ๒๕๗๐ ปีละ  ๖๐,๐๐๐ บาท  

๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลและส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ 

 ๒.  ประชาชนในท้องถ่ินได้เห็นความส าคัญและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเทศบาล 
 ๓.  การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 ๔.  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถ่ิน  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    งานส่งเสริมการมสี่วนร่วม  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
 



  ๖๙ 
 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๑.  มาตรการ จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลต าบลป่าติ้ว  เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมช่องทาง  
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. มาตรการ จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๒. หลักการและเหตุผล 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดข้ึน เพื่อท าหน้าที่ในการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ      
ของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ แต่งตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

นายอ าเภอใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๕ โดยอ้างอิงค าสั่ง 
จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโยงไปสู่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
๙๖/๒๕๕๗ และในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งศูนย์         
ด ารงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้ึน 
  ดังนั้น เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  เป็นไปตามประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ จึงได้จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลต าบลปุาต้ิว ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑ เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
        ๓.๒ จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลต าบลปุาต้ิว  เพื่อรบัเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมช่อง
ทางการรับเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจง้ผลใหผู้ร้้องเรียน/ร้องทกุข์ และประกาศใหป้ระชาชนทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ 
                  ๓.๓ เพื่อรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รบัเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลปุาต้ิว และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรม
เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
  ๖.๓ ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ฯลฯ  
  ๖.๔ ตรวจสอบข้อเท็จเรื่องรอ้งเรียน ร้องทุกข์ ฯลฯ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น  
ให้ส่งเรือ่งให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัด ตามล าดับ แล้วรายงานผูบ้รหิาร 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 



  ๗๐ 
 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
         ๙.๑ การปฏิบัตงิานเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
          ๙.๒ ประชาชนได้รับความสะดวกในการร้องเรียนรอ้งทุกข์ รับข้อมูลข่าวสาร ขอรับค าปรกึษา 
แจ้งปญัหาความต้องการและแสดงความคิดเห็น 
 
๒ มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๑. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยเทศบาลต าบลปุาติ้ว   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา       
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น        
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้
การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ประจ าเทศบาลต าบลปุาต้ิว  รวมถึง 
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  ข้ึน เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๕.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   ๕.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปุาต้ิว   
   ๕.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   ๕.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลปุาต้ิว  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 ทุกส่วนราชการ  เทศบาลต าบลปุาต้ิว   



  ๗๑ 
 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน       
ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
๓. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปุาติ้ว  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง   
ในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง  ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
   ๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลปุาต้ิว 
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
   ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
   ๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
   ๕.๔ ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
    ๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๖๗๐  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.         
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
   ๖.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
   ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๗๙-๕๐๑๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๕๗๙-๕๐๑๖ ต่อ ๒๔ 
   ๖.๓ ทางเว็บไซตเ์ทศบาลต าบลปุาต้ิว  www.tessabalpatiu.go.th 
๗. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
 

http://www.tessabalpatiu.go.th/


 ๗๒ 
 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
   ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   ๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๑. มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๑. มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าติ้ว” 
๒. หลักการและเหตุผล 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ ๗  ก าหนดให้มีองค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
และข้อ ๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน โดยในส่วนคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินจะมีผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิ นหกคน    
เป็นคณะกรรมการ  และข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
โดยในส่วนคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะมีผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ิน
คัดเลือกจ านวนสามคน เป็นคณะกรรมการ  และข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในส่วน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะมีผู้แทน
ประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคนเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการทั้งสามคณะจะมี
ภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการร่วม ตามองค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ 
  ดังนั้น เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาต้ิว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน  จึงมีมาตาการแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบล  
ปุาต้ิว ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑ เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปจัจบุัน 
          ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลปุาติ้ว   
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลปุาต้ิว  
  ๕.๒ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 



 
 ๗๓ 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
๗. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
         ๙.๑ การปฏิบัตงิานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๙.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
 
 ๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๑.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 
    การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 
มีการท างานมีกระบวนการ  ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๕. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปุาติ้ว 
ภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
 



๗๔ 
 
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๙.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   ๙.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
 
 

  ๓. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
    ๑. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
    ๒. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณ         
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นใน
การสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ     
ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลป่าติ้ว มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถ่ินให้มี 
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป   
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ  ที่ดีในท้องถ่ิน ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลป่าต้ิว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถ่ิน  เทศบาล
ต าบลป่าต้ิว พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพื่อสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  
   ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต  
   ๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
 
 



๗๕ 
 
๔. เป้าหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล   
ปา่ต้ิว เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลป่าต้ิว 
๕. วิธีด าเนินงาน  
   ๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลป่าต้ิว 
   ๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
   ๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบล
ป่าต้ิว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
   ๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลป่าติ้ว กับบุคคล องค์กร          
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ         ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ      งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
     ๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  
   ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
   ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลป่าต้ิว 
 
มิติท่ี 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
    ๑.การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
    ๑.การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
    2. หลักการและเหตุผล 
            การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสทิธิผลและประสทิธิภาพ  
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบักิจกรรมการเพิ่ม
มลูค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบรหิารในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มกีารใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึง่จะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผูบ้รหิารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ
บรหิาร เพื่อจะช่วยใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ 



 ๗๖ 
 

ปฏิบัติงานใหม้ีประสทิธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกบัมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปุาต้ิว เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสง่เสริมใหเ้กิดกระบวนการก ากบัดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติมิชอบ 
หรือการทจุริต และเป็นการลดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดลุแหง่อ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมใหเ้กิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร 
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร 
3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรงุให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัต ิ
งานและปอูงกันการทจุริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิม่โอกาสของ
ความส าเรจ็ของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
          บุคลากรในสงักัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
 5. วิธีการด าเนินการ 

1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดใหม้ีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอสิระในการปฏิบัติหน้าที ่

2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรบัโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรบัตรวจ 

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรัพยส์ิน รวมทั้งการ
บรหิารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตร ีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยส์ิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรอื ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนดเพือ่ให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัตงิานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพือ่น าข้อมลูไปใช้ในการปรับปรงุ 
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึน และปูองกันการทจุริต รวมทั้งเพื่อ
เพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอสิระในการปฏิบัติหน้าที ่
2) มีแผนปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน โดยแบ่งแยกเป็นแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบ
ประจ าป ี
 



 
  ๗๗ 

 
ผลลัพธ์ 
1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรงุเพื่อให้การปอูงกันการทจุริตมปีระสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3) เพื่อไม่ใหม้ีเรื่องการทจุริตในองค์กร 
 
๒.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง    
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม   ของหน่วยงาน   
ได ้ระบบการควบคุมภายใน  ที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพ   
ให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด    
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความ
เสียหาย    ในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมนิและ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานทีซ่้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2) เพื่อใหม้ีข้อมลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการบรหิารและการปฏิบัตงิาน และบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

3) เพื่อใหบุ้คลากรมกีารปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพื่อใหก้ารควบคุมภายในของเทศบาลต าบลปุาต้ิว เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึง่จะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
          บุคลากรของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
 



๗๘ 
 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติที่
กระทรวงการคลงัก าหนด (หนังสือรบัรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม 
ภายใน : ปค.4) 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกจิตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงาน 
 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
    3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
    4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 
    5) เผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 
สื่อสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว / หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
   ผลผลิต 
    1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
    2) สรุปข้อมลูผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรบัปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแกไ้ข 
ผลลัพธ์ 
      1) ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 
ในระดับมาก) 
      2) การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 
     3) เพื่อไม่ใหม้ีเรื่องการทจุริตในองค์กร 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 
 
๓. มาตรการบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20  และ/หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA       
ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมาย ไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2  (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1      
ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เพื่อน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ           
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง    
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์    
ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
       ดังนั้น เทศบาลต าบลปุาต้ิว  จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับทอ้งถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
เพื่อเป็นปอูงกันไม่ให้เกิดการทจุริตข้ึนในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริตของเทศบาลต าบลปุาต้ิว 

2) เพื่อปอูงกันการทจุริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
            หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลปุาต้ิว ทุกหนว่ยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผูม้ีอ านาจ 
2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัตหิน้าที/่การด าเนินโครงการที่

อาจก่อให้เกิดการทจุริต 
4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการด าเนินการที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต 
5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตกุารณ์ความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ช่องทางอื่น ๆ 

6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนนิการในการบรหิารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ให้ปฏิบัตติามมาตรการการบรหิารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 



๘๐ 
 

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุรติ 
8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
       ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลปุาต้ิว / หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที/่การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดบัความ
เสี่ยงมาตรการและการด าเนินการในการบรหิารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 
ผลลัพธ์ 
          เพื่อไม่ให้มีเรื่องการทจุริตในองค์กร ไม่มีเรื่องร้องเรยีนการทจุริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลปุาต้ิว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 
 
๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลป่าติ้ว  

๒.หลักการและเหตุผล 
     โครงการมีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ี 

 ๑.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ องค์การ

เทศบาล มาตรา ๑๔ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ส่วนที่  ๓ หน้าที่          

ของเทศบาล บทที่ ๑ เทศบาลต าบล มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 (๒) ให้มีการบ ารุงทางบกและทางน้ า 

 (๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

 (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

 (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

 (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

 (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  

 (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 

 



 ๘๒ 
 

ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สดคล้องกับ

การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

         เทศบาลต าบลป่าต้ิว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลป่าต้ิว 
ข้ึนเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๔๒  ตามผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล พ.ศ. 
๒๕๔๒  เทศบาลต าบลป่าต้ิวเป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในการก ากับดูแล  ของนายอ าเภอ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลป่าติ้ว  เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีภารกิจ 
หน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รวมถึงภารกิจ หน้าที่ตามนโยบาย ของรัฐบาล   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ        
การให้การศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษา 
ดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เทศบาลต าบลป่าติ้ว  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าติ้ว ได้มีโอกาสศึกษาดูงานสถานที่หน่วยงานอื่นเป็นการเปิดโลกทัศน์      
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ดังนั้นในการบริหารงาน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทุกๆด้าน และเพื่อฝึกอบรมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีการวางแผนในการท างาน 
เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าต้ิวได้เล็งเห็นความส าคัญของการเพิ่มประสิทธิการบริหารงาน
ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการบูรณาการท างานรว่มกัน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลป่าติ้ว ข้ึน เพื่อให้คณะผู้บริหาร      
และสมาชิกสภาเทศบาล  ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มากข้ึน 
๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เกิดการบูรณาการท างาน เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน   
 
 
 



 
 ๘๓ 

 
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ไดศึ้กษา อบรม มีความรู้ความเข้าใจ 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  ในด้านการท างาน
แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลป่าติ้ว และน าความรู้ที่ ได้มาพัฒนาองค์กร              
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ       
๔.เป้าหมาย 

๔.๑  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เทศบาลต าบลป่าต้ิว  อ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร   
๕.วิธีด าเนินการ 

๔. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าต้ิว 
๕. ประชุมช้ีแจงเพือ่ร่วมวางแผนการเดินทางไปฝกึอบรมและศึกษาดูงาน 
๖. ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

  ๔.  ฝึกอบรมและเดินทางไปฝกึอบรมและศึกษาดูงานตามก าหนดการที่วางไว้ 
  ๕.  ประเมินผลโครงการ 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐   
๗.งบประมาณ 
  งบประมาณตามแผนพฒันาฯ ปีละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
๘. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลป่าต้ิว  
๙.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เกิดการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัตงิานและการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างคณะ
ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 

๒. คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภาเทศบาล ไดศึ้กษา อบรม มคีวามรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๓.  เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์  วิสัยทัศน์ การส่งเสริมและการพฒันาศักยภาพ ในการท างาน  
และน าความรู้ที่ได้มาพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
 
 
 
 



๘๔ 
 

๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  ๑. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
  ๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
  ๒. หลักการและเหตุผล  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น
ที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน 
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๖. วิธีด าเนินการ  
   ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
   ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
   ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๘. งบประมาณด าเนินการ    
                  งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ ปีละ ๔,๐๐๐.-บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปุาต้ิว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   ๑๐.๒ น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   10.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๑. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าติ้ว 
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยเทศบาลต าบลปุาติ้ว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา         
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น        
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้ 
 



 
  ๘๕ 

 
การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลปุาต้ิว  รวมถึง 
จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  ข้ึน เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต 
   ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีค าสั่งมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รบัผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนการทจุรติ 
๕. วิธีด าเนินการ  
   ๖.๑ จัดท าค าสั่งก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลต าบลปุาติ้ว  เพื่อให้มีแนว
ทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และการประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน   
ในการปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียน ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ  

       ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 ทุกส่วนราชการ  เทศบาลต าบลปุาต้ิว   
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
                 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลปุาต้ิว  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปุาต้ิว  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


