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มิติท่ี 1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู
การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติดานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptons Inder : CPI)  ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบลน้ําโจ
จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน  เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2556 – 2560)  ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ขาราชการฝายประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ  ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการฝายประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ  ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา  5  เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต  อาทิกฎหมาย ป.ป.ช.  มาตรา 100  มาตรา 103/7  สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก
จิตสํานึก 
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 6.2  เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู  ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการ งานนิติการ สํานักปลัด และกองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริต 
 
       1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี  เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ พ.ศ. 25xx         
(ป พ.ศ. 2561-2564)  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐาน  ทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ลงวันท่ี     
xx เดือนxxx 25xx   กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึด
ม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม    และถูกกฎหมาย, 
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี  และไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11   
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ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตําบลน้ําโจ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน  เทศบาลตําบล
น้ําโจ ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ” ข้ึน เพ่ือให
บุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา  ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการ ตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน  และตอ
สังคม  ตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร      ขาราชการ
ทุกคน   พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส และตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบรหิาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ   หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได และผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะ
เขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ 
 การเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน  และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ  
ดังกลาวนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
 3.2เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน 
ทับซอน 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  
เทศบาลตําบลน้ําโจโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน  30,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนผูมารับบริการท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 
ผลลัพธ 
 2. ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ  เกิดจิตสํานึกท่ีดี  
ในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
       1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

2. หลักการและ 
  รัฐบาลภายใตแกนนําของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสาระแหงชาติ  และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11  ดาน  อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
หลักธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม  รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of  Interest)  สํานักงานคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2561 – 2564)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน  
อันรวมถึง  การตอตานการทุจริตในองคกร  ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน  ผานกิจกรรมตาง ๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ  เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาในเรื่องดังกลาว  รวมท้ัง  เปนขอมูลใหประชาชนและผูท่ีสนใจศึกษา  เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
รวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทา
ระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
  3.2  เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  6.2  จัดทํา (ราง)  คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  6.3  ตรวจสอบความถูกตอง 
  6.4  จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  6.5  แจกจายคูมือใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง          
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและ 
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว  ท้ังเจตนา
และไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด  พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ  (ประโยชนของ
สวนรวม)  แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตน  โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม  ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ  ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้นแตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ  ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจํากัด  หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจ
ใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ  ท้ังนี้
หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม   
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู  ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  ผานการประชุมผูบริหารและพนักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน  เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหความรู  ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
  3.2  เพ่ือเสริมสรางใหพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ี
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  3.3  เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีจิตสํานึก  คานิยม  
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต  มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันม่ันคง  สงผลให
หนวยงานปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น  มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดประชุมประจําเดือน  และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลน้ําโจมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ผลลัพธ 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวผลประโยชนทับซอน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of  Interest  

2. หลักการและ 
  ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 
2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา 100,103 และ 103/1  กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว
และสวนรวมไว  เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย  ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมออกจากกันได  หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิตตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย 
  การขัดกันแหงประโยชน หรือ “Conflict of  Interest  ” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางใน
รอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 
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  จากสถานการณขางตน  จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความ
พรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น  เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจาก
ตนเหตุตาง ๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน  
ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ  ท้ังมิติดานสังคม  การเมืองและการบริหารสําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of  Interest” ข้ึนเพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลการในการทํางานเพ่ือสวนรวม  
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  หากขาราชการและพนักงาน
เจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของชาติ  มีการใชอํานาจทางราชการโดย
มิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง  กลุม พรรค  พวกพอง  เหนือผลประโยชนสวนรวมยอม
สงผลกระทบตอสถาบันราชการ  และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน   

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน Conflict of  Interest  แก
บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  3.2  เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม  ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of  Interest   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  วางแผน/การถายโอนองคความรู 
  6.2  ออกแบบกิจกรรม 
  6.3  จัดเตรียมเอกสาร 
  6.4  ดําเนินการจัดประชุม 
  6.5  สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of  
Interest   
 
 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
       1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการคายลูกเสือเพ่ือสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม  และกระทรวงศึกษาธิการ  
เห็นชอบนโยบายสรางจิตสํานึกเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กับการใหอุทยาน
แหงชาติและเขตรักษาพันธสัตวปาเปนคายลูกเสือ  มีความประสงคท่ีจะตกลงความรวมมือ  และพัฒนางานดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยพลังเยาวชน  โดยมีสาระสําคัญ  คือการจัดการสิ่งแวดลอม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ดวยการนอมนําแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็กพระ
นางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชนิีนาถ  เปนกรอบการดําเนินงานการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน
สิ่งแวดลอมศึกษา  โดยเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  การดําเนินงานโครงการฝกอบรมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีจุดประสงค
เพ่ือสงเสริมและเผยแพรความรู  ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเยาวชน   

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
  3.2 เพ่ือใหนักเรียนมีระเบียบวินัย  เกิดความรักและสามัคคีในหมูคณะ 
  3.3 เ พ่ือใหลูกเสือและเนตรนารี   มีความรูความเขาใจ มีทักษะเ ก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.4  เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.5  เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันสงเสริมปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึน 

4.  เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  ลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุนใหญ  ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 - 3  โรงเรียนทองทิพยวทิยา 
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  เชิงคุณภาพ 
  4.1  นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
  4.2  นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ และชวยเหลือกิจกรรมกันมากข้ึน 
  4.3 นักเรียนทุกคนสามารถนําความรูทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  4.4  นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษหวงแหน  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  โรงเรียนทองทิพยวทิยา  ตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ประชุม คณะครูและผูเก่ียวของ 
  6.2  มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ 
  6.3  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.4 จัดคายฝกอบรมลูกเสือ  (ใชกิจกรรมลูกเสือ/เนื้อหาดานสิ่งแวดลอม) 
  6.5  สรุป/ประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  อุดหนุนงบประมาณ  จํานวน  40,000  บาท 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  โรงเรียนทองทิพยวทิยา 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  10.1  นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
  10.2  นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือกิจกรรมกันมากข้ึน 
  10.3  นักเรียนทุกคนสามารถนําความรูทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  10.4  นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ  หวงแหน  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
  10.5  เกิดแกนนําเยาวชน  และเครือขายลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    
ทําหนาท่ีขับเคลื่อนและสรางกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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       1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจาก เทศบาลตําบลน้ําโจ  มีการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีโดย
เนนชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ เพ่ือใหชุมชนมีความตระหนักในปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของเอง 
และรวมบริหารจัดการขยะรวมกัน ในวัตถุประสงคอยางเดียวกันคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดให
นอยท่ีสุด เพ่ือการจัดการขยะท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  

จากการเก็บขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําโจ โดยเทศบาลไดเริ่มใหบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแตวันท่ี 5 มิถุนายน  2556 จนถึงปจจุบันพบวาประชาชนาสวนใหญมีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน แตจะคัดแยกขยะในสวนท่ีเปนขยะรีไซเคิลเทานั้น เม่ือทํากาสุมถุงขยะเพ่ือหาองคประกอบของขยะมูล
ฝอยในตําบลน้ําโจ พบวาองคประกอบสวนใหญของขยะ รอยละ 78 เปนขยะประเภทขยะอินทรีย  รอยละ 15 
เปนขยะท่ัวไป และรอยละ 7 เปนขยะรีไซเคิล จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาขยะมูลฝอยในตําบลน้ําโจ สวนใหญ
เปนขยะอินทรีย ซ่ึงเปนขยะท่ีสามารถนําไปแปรรูปได แตประชาชนกลับไมเห็นความสําคัญในการดําเนินการแปร
รูปขยะประเภทดังกลาว  และขยะท่ัวไปประเภทถุงพลาสติก  ท่ีมีจํานวนมากเชนกัน พ้ืนท่ียังขาดการรณรงคใน
การคัดแยกเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง  

เพ่ือแกไขปญหาขยะอินทรีย ขยะท่ัวไปประเภทถุงพลาสติก ท่ีมีจํานวนมากในพ้ืนท่ีตําบล           
น้ําโจ  และเพ่ือรณรงคประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนครอบคลุมทุกหลังคาเรือน โดยการเนน
การมีสวนรวมของชุมชน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เชนเทศบาล วัด โรงเรียน รพ.สต. หนวยงาน
ภาคเอกชน ในการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการขยะในพ้ืนท่ี  และเพ่ือสามารถเปนตนแบบใหแกชุมชนอ่ืนๆ 
ภายในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาดูงานตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 3.๑ ใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ 
 3.๒ ใหมีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป เพ่ือลด

ปริมาณขยะในชุมชนเปาหมาย 
 3.๓ ใหมีชุมชน/กลุมเปาหมายนํารอง ในการคัดแยกขยะจากตนทาง เพ่ือใชเปนตนแบบในการขยายผลสู

ชุมชนอ่ืนๆ ตอไป 
 3.๔ ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดลงได  ไมนอยกวารอยละ 20                    

ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนกอนเริ่มดําเนินโครงการ  
 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ครัวเรือนบานหนอง หมูท่ี 4 และบานตอแกวพัฒนา หมูท่ี 10 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 ประชาสัมพันธ/รณรงค/จัดกิจกรรม คัดแยกขยะท่ีตนทาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  : โครงการปลอยพันธุปลาสูแหลงน้ํา 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ปจจุบันปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติของตําบลน้ําโจมีแนวโนมลดลงเนื่องจากปญหาภัยแลงท่ี

เกิดข้ึน เพราะปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติแหงขอดทําใหสัตวน้ําบางสวนตองตายไป ประกอบกับความตองการ
บริโภคสัตวน้ําเพ่ิมมากข้ึน ทําใหสถานการณสัตวน้ําอยูในภาวะวิกฤติซ่ึงปจจุบันปริมาณเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ 
ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศน จึงควรเพ่ิมจํานวนสัตวน้ําแหลงน้ําธรรมชาติใหมากข้ึน  

 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดขออนุมัติจัดทํา/ดําเนินโครงการปลอยพันธุปลาสูแหลงน้ํา         
โดยเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดรวมกับประมงอําเภอแมทะจัดกิจกรรมในการปลอยพันธุสัตวน้ํา โดยไดประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเยาวชน  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ 
 2. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -ปลอยพันธุปลา/สัตวน้ํา อยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 แหลงน้ําสาธารณะในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. สํารวจและกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา 
 ๒. ประสานกับประมงอําเภอแมทะ   
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 ๓. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและดําเนินโครงการฯ 
4. จัดเตรียมสถานท่ี  

 5. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เปนเงินจํานวน  10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ปริมาณสัตวน้ําเพ่ิมมากข้ึน มีเพียงพอกับความตองการของชุมชน เปนแหลงขยายพันธุสัตวน้ํา  

  2. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ รักน้ํา รักปา รักแผนดิน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 จากสภาพการปจจุบัน ปญหาภัยแลงเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนและเปนปญหา

ระดับชาติ สาเหตุเกิดจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม แผวถางปาไม ทําใหปาตนน้ําตนกําเนิดของแมน้ําลดลงอยาง
รวดเร็ว เกิดภัยแลงรุนแรงและขยายวงกวางมากข้ึน วิธีการหนึ่งท่ีเราทุกคนควรรวมแรงรวมใจกัน คือคืนความชุม
ชื้นใหปาไมโดยเร็ว เพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหมากข้ึน ปลูกตนไมในสถานท่ีสาธารณะและเอกชน ชวยดูดซับน้ําในดินไว รักษา
สมดุลของธรรมชาติ เปนแหลงผลิตกาซออกซิเจน  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2542 หมวดท่ี 2 มาตรา 16 การจัดการ การรักษา การใชประโยชนจากปาไม 
ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปาใหมากข้ึน โดยไดประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเยาวชน โดยรวมกันปลูกตนไมเพ่ิม
พ้ืนท่ี  สีเขียว เพ่ือลดความรุนแรงของภัยแลงไดในอนาคต 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญปาไม  
 2. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน ในการรวมกันปลูก
ปาไม 
 3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาสีเขียว แหลงผลิตกาซออกซิเจนและแหลงอาหารธรรมชาติของชุมชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -ปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปละ 1 ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอประสานงานขอรับความอนุเคราะหพันธุกลาไมจากสถานีเพาะชํากลาไมลําปาง 
 3. ดําเนินงานตามโครงการ   
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  5,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. ทุกคนมีจิตสํานึกในการปลูกปาและดูแลรักษาปาไม  
  2. พ้ืนท่ีสารธารณะในตําบลน้ําโจรมรื่นและความสมบูรณ   
  3. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน ในการรวมกัน
ปลูกปาไมเพ่ิมพ้ืนท่ีปาสีเขียว เปนแหลงผลิตกาซออกซิเจนของชุมชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับหญาแฝก ตั้งแตป 

พ.ศ. 2543 ใหนําหญาแฝกมาใชเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการอนุรักษดิน      
และน้ํา  โดยรากของหญาแฝกสามารถแผขยายเจาะลึกลงไปในดิน ทําใหสามารถลดการกัดเซาะของน้ําและชะลอ
การไหล    ของน้ําได โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 
2542  หมวดท่ี 2 มาตรา 16 การจัดการ การรักษา การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริข้ึน โดยรวมกับชุมชน สวนราชการและหนวยงานเอกชนปลูกหญาแฝกริมตลิ่ง เพ่ือลดการกัดเซาะและ
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พังทลายของดิน ใหชุมชนไดใชประโยชนจากหญาแฝกรวมกัน พรอมท้ังสงเสริมใหเกษตรกรท่ีสนใจนําไปปลูกท่ีดิน
ของตนเองได  โดยแจ งความประสงคขอรับการสนับสนุนกล า พันธุ ได  ท่ี ศูนยบริการและถ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพ่ือจัดหาและบริการใหเกษตรกรท่ีสนใจนําไปปลูก เพ่ือรวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือความยั่งยืนของระบบ
นิเวศน ลดปญหาการพังทลายของหนาดิน 
 2. สงเสริมใหประชาชนท่ัวไปปลูกริมลําคลอง สระ บึง ท่ีลาดเอียง หัวไร ปลายนา ลดการพังทลาย
ของหนาดินจากกระแสน้ํา และสามารถนําหญาแฝกไปแปรรูปและใชประโยชนไดอีกมากมาย 
 3. ลดการพังทลายของตลิ่งในลําหวยสาธารณะ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -ปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ ปละ 1 ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติ/จัดทําโครงการ 
 2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 3. จัดหาพันธุหญาแฝก 
 4. เตรียมพ้ืนท่ีในการปลูกหญาแฝก 
 5. ดําเนินงานตามโครงการ 
 6. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  5,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา สามารถนําสวนตางๆ ของหญาแฝก   
ไปใชประโยชน ท้ังยังสามารถสรางรายไดเสริมใหกับครัวเรือนได  
 2. เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศนในพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ  
  3. ตลิ่งไมเสียหายจากการกัดเซาะของน้ํา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 สถานการณภัยแลงในปจจุบันไดทวีความรุนแรง เกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตท้ังพืชและสัตว 
แนวโนมจะทวีความรุนแรงและขยายวงกวางมากข้ึน การสรางฝายชะลอน้ําในลําหวย เพ่ือเก็บกักน้ํา สรางความ
ชุมชื้นใหกับปาไม สําหรับเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองเรง
ดําเนินการ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดออกสํารวจพ้ืนท่ีปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงเพ่ือ
ดําเนินการสรางฝายชะลอน้ําเปนการปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงในอนาคต จึงอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2542  หมวดท่ี 2 มาตรา 16 การ
จัดการ การรักษา การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม/ดําเนิน
โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือลดความเร็วในการไหลของน้ํา เปนท่ีเก็บกักตะกอนไมใหไหลลงสูดานลางของลําหวย  

 2.เพ่ือ.เปนการสรางความชุมชื้นใหกับผืนปาตนน้ํา เปนแหลงน้ํากินใหกับสัตวปา และเปนแหลงท่ีอยู
อาศัยและขยายพันธุของสัตวปา 

 3.เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรวมแรงรวมใจระหวาง
เทศบาลกับชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สรางฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริในเขตเทศบาล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1.สํารวจพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
 2.ขออนุมัติดําเนินกิจกรรม/โครงการสรางฝายชะลอน้ํา   
 3.ประชาสัมพันธโครงการ 
 4.ดําเนินการสรางฝายชะลอน้ํา  
 5.สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  5,000 บาท 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. สามารถเก็บกักในไวในลําหวยไดมากข้ึน เปนแนวกันไฟปาไมใหลุกลามไปบริเวณอ่ืน 

 2. ลดการกัดเซาะและพังทลายของลําหวยในฤดูฝนเปนแหลงน้ําเพ่ือใหสัตวปากินในฤดูแลง เปน
แหลงท่ีอยูอาศัยและขยายพันธุสัตวปา 
 3. เทศบาลกับชุมชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนของสาธารณะโดยรวมใจ
กันทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  6 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน  และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตางๆ  ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง  โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริการประชาชนเปนไปอยาตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก  
จึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหถูกตอง ครบถวน  ท้ังยังเปนการสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดสวนรวมในการนํา
เงินภาษีมาพัฒนาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ  ณ  สํานักงานเทศบาล  ซ่ึง
อาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ออกใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีแกประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด  จํานวน  10  หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 ทําหนังสือประชาสัมพันธไปยังผูใหญบานทุกหมูบานใหทราบถึงกําหนดการออกพ้ืนท่ีจัดเก็บภาษี 
 6.3 ออกใหบริการประชาชนในแตละหมูบานตามกําหนดการ 
 6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป  ( ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  -  2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดขอบ 
 ฝายพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวกในการชําระภาษีท้ังหมด จํานวน  10  หมูบาน 
 2. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพใหถูกตองและครบถวน 
 
       1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆดาน  ท่ีทําใหเกิดปญหา เชน  
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยี  สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  สนใจแตวัตถุนิยม  ไมรูจักการประมาณตน  ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ  ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง  ปลูกฝงอบรม  บมเพาะใหเด็กและเยาวชน
มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรม  โยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถายทอด  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการมใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ  รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน  มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  และเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมคานิยม  ความเปนไทย  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ  จึงได
จัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลน้ําโจ  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)  ข้ึน  เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน  เปนการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน  และเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรม  คานิยมความเปนไทย  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พุทธศักราช 
2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีใน
การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และ 
(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ใหเทศบาลเมืองพัทยา  และองคการ
บริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   
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ของตนเอง  ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.
2553 มาตรา 6  ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรู  มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได 
  3.2  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  สามารถใชชีวิตอยางสมดุล  ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  3.3  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
แบงปน  และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กอายุ 1 - 15 ป เยาวชนอายุตั้งแต  15 - 18 ป 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ  แบงปน  และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  10.1  เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
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  10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม  สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนได 
  10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน  และ
รูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดบัญญัติในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาจากสื่อท่ี
เปนของจริง  ไดเรียนรูอยางมีความสุข  โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวคิดและแนวทางใน
การดําเนินงาน  โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานโดย
การจัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริง  ในการทําการเกษตร  เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักวิถีชีวิตของทองถ่ิน ฝก
ทํางาน     มีความอดทนในการทํางาน รูจักการทํางานเปนหมูคณะ  มีความเสียสละ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
พัฒนากระบวนดารเรียนรูและพัฒนาทักษะตามวิถีพอเพียง  สามารถพ่ึงพาตนเอง ชวยเหลือเก้ือกูลกันและนําไปสู
ความเขมแข็งในการดําเนินชีวิตตอไป  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตัวเองทํา  และนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  ดังนั้นเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรู  จึงจัดทําโครงการเกษตร   
เพ่ือชีวิตตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือจัดแหลงเรียนรู ใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริง 
  3.2 เพ่ือใหนักเรียนมีสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
  3.3 เพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบอดทนตอการทํางาน  คิดเปนทําเปน แกปญหาเปน 
  3.4 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีทํา 
  3.5 เพ่ือสรางความรูดานโภชนาการและดานเกษตรกรรมใหนักเรียน  ผูปกครองรวมท้ังชุมชนมี
ความรูเก่ียวกับการบริโภค  อาหารท่ีมีคุณภาพ  ถูกหลักโภชนาการ  มีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารและมี
ความรูดานเกษตรกรรม 

4.  เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  4.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  4.2  โรงเรยีนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูจากฐานการเรียนรูได 
  เชิงคุณภาพ 
  4.1  นักเรียนไดเรียนรู จากแหลงเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ท่ีอยูในสภาพท่ีเหมาะสมเอ้ืออํานวย   
ตอการเรียนการสอน 
  4.2  นักเรียนบริโภคอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและถูกหลักโภชนาการมีสารอาหารครบ 
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  4.3  นักเรียนไดเสาะแสวงหาความรูโดยวิธีท่ีหลากหลาย ไดศึกษาจากของจริง และไดเรียนรู
อยางมีความสุข 
  4.4  นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและสามารถ
ขยายผลไปสูชุมชนและทองถ่ินได 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  โรงเรียนทองทิพยวทิยา 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ประชุมวางแผนและจัดทําโครงการ 
  6.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.3  มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ 
  6.4  ดําเนินงานกิจกรรมตามแผน 
  6.5  สรุป/ประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ สนับสนุนงบประมาณ  จํานวน  50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  โรงเรียนทองทิพยวทิยา 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  10.1  นักเรียนไดรับประสบการณมีทักษะชีวิตท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียน 
  10.2  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูในการทําเกษตรท่ีเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
  10.3  นักเรียนไดฝกการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะตามวิถีพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ความสอดคลอง  
 1. หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางท่ี          
ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพ่ือความม่ันคงและ
ยั่งยืนของการพัฒนา ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน คํานึงถึง ความ
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พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับทุก
ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  
  2. นโยบายรัฐบาล  
 ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ใหความสําคัญกับความ
เปนอยูของเกษตรกร ซ่ึงท่ีผานมามีนโยบายในการชวยเหลือดูแลเกษตรกรรายยอยและประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ ไมวาจะเปนการลดตนทุนการผลิต โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและผูประกอบการ ภาคเอกชน ลด
ราคาปจจัย  การผลิตท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูก ในปการผลิต 2558/2559 เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช 
เมล็ดพันธุ และคาเชาท่ีดิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดหวง
โซการผลิต  
  3. แผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลน้ําโจ พ.ศ.2559 – 2561  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็ง รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมรับ
ผลประโยชนรวมกัน ขอ 6 โครงการสงเสรมิระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผลมีความรอบรูเทาทัน
โลก เนนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซ่ึงคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบันไดนอมนํามาเปนนโยบายและพัฒนาใหความสําคัญกับความเปนอยู
ของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกท้ัง การพัฒนานั้นจะตองเริ่มตั้งแตคนท่ีอยูในระดับ
ครัวเรือน ระดับทองถ่ิน จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง อยูภายใตการบริหารจัดการดูแลโดยเทศบาลตําบลน้ําโจ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชน ตามภารกิจท่ีถูกกําหนดอยูใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (5) บํารุงและสงเสริม
การทํามาหากินของราษฎร และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมท้ังสอดรับกับ
ภารกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเปนสําคัญ   ประชาชนตําบลน้ําโจสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตร การทํานา การทําสวน ซ่ึงในชวงท่ีผานมาประสบปญหาภัยแลง มีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของ
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังเปนการลดรายจาย และเพ่ิมรายไดในครัวเรือน เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงได
จัดทําโครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหประชาชนโดยท่ัวไป สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงถึงความหวงใย              
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
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 2 เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ มีการใชชีวิตประจําวัน ตามหลักของความพอเพียง      
ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีคุณคา  
 3. เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ ลดรายจาย และเพ่ิมรายไดภายในครัวเรือน  
 4. เพ่ือเปนสนับสนุนการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน เกิดการสรางงาน สราง
รายได และเปนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป    

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๑. คณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลน้ําโจ   
 ๒. กลุมสตรี  ผูสูงอายุ  เยาวชน และเกษตรกร    
 ๓. คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 - (ศูนยเรียนรู) บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - (ท่ีทําการกลุม) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําโจ 
  - (ศูนยจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ) หนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แจงประชาสัมพันธใหกับสมาชิกผูเขารวมโครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทราบ 
 2. ออกตรวจสอบแปลงของเกษตรกรเพ่ือคัดเลือกเขารวมโครงการฯ  
 3. นัดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานของโครงการฯ 
 4. ขออนุมัติโครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานโครงการฯ 
 6. ประสานกองสาธารณะสุขและโรงพยาบาลแมทะสาขาน้ําโจเพ่ือสนับสนุนและชวยเหลืออุปกรณ
ในการสุมตรวจหาสารเคมีในผลผลิตการเกษตร  
 7. จัดทําศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางศูนยจําหนายสินคา
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ (ชั่วคราว) หนาสํานักงานเทศบาล 
 8. เปดตลาดจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
 9. สรุปผลการดําเนินการงานของโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564  

8.งบประมาณดําเนินการ 
 เปนเงินจํานวน  60,000  บาท 

9.ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลตําบลน้ําโจ สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความ
หวงใย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
 2. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลตําบลน้ําโจ มีการใชชีวิตประจําวันตามหลักของความพอเพียง ความ
พอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุดและ    มีคุณคา  
 3. มีการชวยเหลือประชาชนโดยการสงเสริมอาชีพทําเกษตรอินทรียปลอดภัยจากสารพิษ มีแหลง
อาหารไวบริโภคในราคาถูก ประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีสามารถลดรายจาย และเพ่ิมรายไดภายในครัวเรือน 
 4 มีการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชน เกิดการสรางงาน สรางรายได และเปนการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 
 1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
       1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ  :  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลน้ําโจ  “โตไปไมโกง” 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหา ท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล   มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล
ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล
มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และ (6)  สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ใหเทศบาลเมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล     
มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 )พ.ศ.2553มาตรา 6    
ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย  จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  ความรู           
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และมาตรา 25 กําหนดให
รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลน้ําโจ (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  ข้ึน  เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและ
คานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ  ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง    
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มีความซ่ือสัตยสุจริต  การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยะแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ  ไมคดโกง  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม  มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ  และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 3.2  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 

4.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เด็กอายุ 1 - 15 ป เยาวชนอายุตั้งแต  15 - 18 ป 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง  และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 6.3  ดําเนินการตามโครงการ  
 6.4  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 10.1  เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
  10.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1.  ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมพานองเขาวัดเนื่องในวันเขาพรรษา 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
 ประเพณีแหเทียนพรรษา เปนประเพณีท่ีถือปฏิบัติสืบทอดมาเปนเวลานาน ประเพณีแหเทียนพรรษา เกิด
จากความจําเปนท่ีวาสมัยกอนยังไมมีไฟฟาใชเชนปจจุบัน ดังนั้น เม่ือพระภิกษุอยูรวมกันมากๆเพ่ือปฏิบัติกิจวัตร 
เชน การสวดมนตตอนเชามืดและพลบคํ่า การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จําเปนตองใชแสง
สวางจากเทียน ชาวบานจึงไดรวมกันนําเทียนมาถวายซ่ึงชวงตนก็จะถวายเปนเทียนเล็กๆธรรมดา ครั้นตอมาก็ไดมี
การมัดเทียนเล็กๆมารวมกันคลายตนกลวยหรือลําไมไผแลวติดกับฐาน ท่ีเรียกวา ตนเทียน หรือตนเทียนพรรษา 
และก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเปนเทียนพรรษาอยางท่ีเราเห็นกันอยูในปจจุบัน ในความเชื่อของชาวพุทธจะทํา
เทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และไดยึดเปนประเพณีท่ีจะนําเทียนไปถวายพระภิกษุในชวงเขาพรรษา เพ่ือปรารถนา
ใหตนเองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสวางของดวงเทียน ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในชวง
เทศกาลเขาพรรษาไดไปบําเพ็ญกุศล เชน ทําบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต ฟงธรรม เจริญภาวนา ตลอดจนไป
ศึกษาหาความรูกับพระภิกษุ ซ่ึงตอมาไดเกิดเปนประเพณีนิยมท่ีจะใหลูกหลานไปบวชเรียนในชวงเขาพรรษา 
เพ่ือใหไดศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคและไดฝกฝนตนเอง 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๘) 
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
น้ําโจ ในฐานะท่ีเปนสถานศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน และเพ่ือใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการดําเนินการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน(ข้ันพัฒนา) 
มาตรฐานท่ี 9 ศูนยพัฒนาเด็กเลกมีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ตัวบงชี้ท่ี 
9.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม และตัวบงชี้ท่ี 9.6 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา
ไทย อยางสรางสรรคจึงไดกําหนดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา เพ่ือธํารงรักษาไวซ่ึงประเพณีอันดีงามของชาติ
ไทยใหคงอยูสืบไป 

3.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีดีงามใหยังคงอยูกับทองถ่ิน
ตลอดไป 
 2. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 3. เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา 
 4. เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวพิธีการทางศาสนา  

4.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากร/เด็กทุกคนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลน้ําโจเขารวมโครงการถวายเทียนเขาพรรษา   

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 วัดในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ หรือสถานท่ีจัดกิจกรรม 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1 วางแผนการดําเนินงาน พรอมเขียนโครงการ 
 6.2 ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 6.3 ทําหนังสือเชิญรวมงานโครงการวันเขาพรรษา 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการท่ีไดวางแผนไว 
 6.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 -ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการไดรวมสืบสาน และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 10.3 เด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาคือ วันเขาพรรษา 
 10.4 เด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับพิธีการทางศาสนา 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมพานองทองธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก  ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาน  ไรสาระ 
ลาสมัย  จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตางๆ
ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได  จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด  กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัว
ตาย  หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด 
  เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เปนอนาคตของชาติเปนกลุม
คนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต    
เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค  สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีพัฒนาตนเอง      
ใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา  เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคง   
ของชาติ  เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป  เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม  มีศีลธรรม  และมีคานิยม
ในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
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3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผู เขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 

4.  เปาหมาย 
 เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2  จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3  ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 6.4  ประสานคณะวิทยาการและประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 
 6.5  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6  จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
 6.7  บรรยายธรรมะ 
 6.8  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 -ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 10.1  ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2  ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
 10.3  ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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       1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปรับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เด็กอายุ 3-5 ป เปนชวงวัยท่ีมีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรูของ
เด็กในวัยนี้จะเขาใจจากรูปธรรมไปสูนามธรรม การจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กในระดับปฐมวัยจึงจําเปน
จะตองมีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเปนทิศทางในการจัดการศึกษาใหเด็กในระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา สาระ  กิจกรรมท้ัง 6 หลัก และระดับอายุของเด็ก 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดหลักสูตรปฐมวัย ป 2546 โดยกําหนดใหพัฒนาการศึกษา
โดยมีแผนการจัดประสบการณตามบริบทของผูเรียนเหมาะสมกับวัย โดยมีสาระการเรียนรูท้ัง 4 สาระ เพ่ือพัฒนา
เด็กใหเกิดพัฒนาการท้ัง 4 ดานคือ ดานรางกาย  ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา 
 ดังนั้น งานการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัยข้ึนโดยคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึน เพ่ือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให
เด็กเกิดการเรียนรูไดเหมาะสมกับวัย และสามารถนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเกิด
การพัฒนาตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณท่ีเหมาะสมตามวัย 
 3.2 เพ่ือนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสรางความตระหนักและมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตสําหรับเด็กปฐมวัย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 เขียนโครงการปรับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 6.2 ขออนุมัติโครงการ 
 6.3. ดําเนินการปรับปรุงหลังสูตรตามขอสั่งการ นโยบายรัฐบาล หรือขอสั่งการท่ีกําหนด 
 6.4 ประเมิน สรุปผล รายงานผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจไดรับการปรัรบปรุงตาม

แผนการจัดประสบการณท่ีเหมาะสม 
3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจไดนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสรางความ

ตระหนัก  
 
       1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการวันเด็กแหงชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ตั้งแต 
วันท่ี 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีความวา  “คนทุกคนมีหนาท่ีตองทํา     
แมเปนเด็กก็มีหนาท่ีอยางเด็ก คือ ศึกษาเลาเรียน หมายความวา จะตองเรียนใหรูวิชา ฝกหัดทําการงานตางๆให
เปน อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจใหประณีต ใหสุจริต แจมใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพ่ือ
จักไดเติบโตข้ึนเปนคนท่ีมีความรู ความสามารถและมีประโยชน ตอชาติบานเมือง” เด็กเปนทรัพยากรบุคคลท่ี
สําคัญยิ่งตอประเทศชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและม่ันคง เด็กจึงควรเตรียม
ตัวท่ีจะเปนกําลังของชาติดวย การขยันหม่ันศึกษาหาความรูและใชเวลาใหเปนประโยชนอยางเต็มท่ี ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต 
ตลอดจนมีความเมตตากรุณาชวยเหลือเอ้ือเฟอผูอ่ืน เสียสละและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม ชวยกันรักษา
ความสะอาดและอนุรักษทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสวนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึงอนาคต
ของตนและของประเทศชาติโดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัยแลวก็จะไดชื่อวาเปน“เด็กดี”     
ชาติบานเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป 
 อาศัยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติอํานาจและหนาท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับผิดชอบการจัดสาธารณะ
ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงการจัดการดานการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชนตามความพรอมความ
เหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถ่ินและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม 
ตามอํานาจหนาท่ี  มาตรา ๕๐ (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ยุวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) ภายใตแหง
กฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีบํารุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดกําหนดใหมีการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ข้ึน ณ เทศบาลตําบลน้ําโจ  
โดยใหเด็กในภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดรูถึงความสําคัญของตนเอง  รูถึงความมีระเบียบ
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วินัย รูจักสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพ่ือจะไดประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับเปนผู ท่ีมี
ความสําคัญของประเทศชาติ ดวยการต้ังใจใฝศึกษาเรียนรู ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย รูจักการใชเวลา 
ความคิด มีความขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ และซ่ือสัตยสุจริต  มีความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข   

3. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กไดตระหนักถึงคุณคาบทบาท และความสําคัญของตนเอง มีความกลา
แสดงออก มีจิตสาธารณะ 
 ๒. เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันมีองค
พระมหากษัตริยเปนพระประมุขและสงเสริมใหเด็ก ไดรับความรูความบันเทิงควบคูกัน 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนไดรวมทํา
กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก 
 ๔. เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงม่ันสงเสริมท้ังภาครัฐและเอกชน ใหชวยกันระดมสรรพ
กําลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพดีข้ึน ท้ังทางรางกาย จิตใจ ปญญาและสังคมทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ 
 ๕. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแหงชาติ
และรวมทํากิจกรรมตามซุมตางๆ  รวมกัน 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -  เด็ก เยาวชน ครู ผูปกครองและประชาชนท่ัวไป เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  500   คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. เด็กและเยาวชน  ไดรับความรูขอมูลขาวสารตางๆ ไดรับความบันเทิงและความสนุกสนาน 
  ๒. เด็กและเยาวชน ไดรวมกันทํากิจกรรม สงเสริมใหเด็กเยาวชนรูรักสามัคคีกันมากข้ึน 
  ๓. เด็กและเยาวชนเขาใจบทบาทขอตนเองในสังคม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติจัดทําโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 ๒. ประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 ๓. ประชาสัมพันธโครงการ 
 ๔. ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 ๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  150,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  ๑. เด็กไดตระหนักถึงคุณคาบทบาท และความสําคัญของตนเอง 
  ๒. เด็กและเยาวชนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันมีองคพระมหากษัตริยเปน 
พระประมุขและสงเสริมใหเด็ก ไดรับความรูความบันเทิงควบคูกัน 
  ๓. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน 
ใหการคุมครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและสงเคราะหชวยเหลือเด็กและเยาวชนเปนพิเศษ 
  ๔. เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงม่ันสงเสริมท้ังภาครัฐและเอกชน ใหชวยกัน 
ระดมสรรพกําลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพดีข้ึน ท้ังทางรางกาย จิตใจ ปญญาและสังคมทัดเทียม
นานาอารยะประเทศ 
  5. ประชาชนท่ัวไปไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแหงชาติ 
  6. เด็กและเยาวชนเขาใจบทบาทขอตนเองในสังคม 
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มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ :  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว        
3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560  จนถึงป พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศ      
ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ       
โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption Perceptons Inder : CPI)  ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต       
ประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption Perceptons Inder : CPI)   

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง  ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ  
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี  สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด  และเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ท้ังนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา  ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนในใหแกคนงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน  ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมียุติธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย
สุจริต  ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป  และหากจะวากันไปแลว  เรื่องในทํานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน  เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินมีจํานวนมาก  และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ิน  อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง  จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน  และ
มูลคาของความเสียหายของรัฐ  ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลี
ของความเสียหายท่ีเกิดจาการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น  จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรคนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหาร  อยางนอย  1  ฉบับ 
 4.2  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  1  ครั้ง 
 4.3  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2  ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3  จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 10.1  ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหาร  อยางนอย  1  ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2  ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
       2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร     
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร     
และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร     
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6              
ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี xx เดือนxxx 
25xx     และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   ลงวันท่ี xx เดือนxxx 25xx 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใสและตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนด ี  
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25xx 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบคุคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานเดินงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
 - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
 - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกกวา 90 % 
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนราษฎร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ มีภารกิจใหบริการงานทะเบียน ใหบริการประชาชนเก่ียวกับการแจงเกิด แจงตาย 

ยายท่ีอยู กําหนดเลขท่ีบาน โดยดําเนินการ ณ ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) ณ สํานักทะเบียนอําเภอแมทะ เพ่ือใหบริการอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการท่ีดี ในข้ันตอนการจัดทํางานทะเบียนราษฎรไดกําหนดแนวทาง
เพ่ือปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานโดย 

-  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลท่ีมีความปลอดภัยสูง การเขา
สูระบบตองเปนผูรับผิดชอบเฉพาะท่ีตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพนิ้วมือของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติและผูอนุมัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และสรางความม่ันใจแกประชาชนใน
เรื่องความถูกตองของระบบงานทะเบียน 

-  ใชมาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือปองกันการทุจริตทางการทะเบียน โดยแตงตั้งผูชวยนาย
ทะเบียนปฏิบัติงานทะเบียนทองถ่ินตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแตละวัน) ดวยตนเอง อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง ดวยโปรแกรม การตรวจสอบและปองกันการทุจริตทางการทะเบียน ภายในเครือขายกรมการ
ปกครอง (Dopa Intranet) เขาสูโปรแกรมทางชองทาง http : intanet.dopa.go.th/padmic 
 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงานใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกัน
การทุจริต 
 -  กระบวนงานเก่ียวกับการใหบริการประชาชน และการบริการสาธารณะ 
   -  ลดความยุงยาก ซับซอนของกระบวนงาน 
  -  สรางการมีสวนรวมกับผูรับบริการ 
  -  ใหบริการอยางเปนธรรมเสมอภาค 
  -  มีมาตรฐานในการใหบริการ 
 -  กระบวนงานเก่ียวกับการออกใบ อนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง 
  -  มีเกณฑการตัดสินใจท่ีชัดเจน ลดการใหดุลพินิจ 
  -  มีการใหขอมูล และสรางความขาใจกับผูรับบริการงานทะเบียน 
  -  เนนความถูกตองตามระเบียบ 
  -  มีฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปอยกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน 
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4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/ม่ันใจในเรื่องความถูกตองของระบบงาน
ทะเบียน 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักทะเบียนอําเภอแมทะ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม
เลือกปฏิบัติ 
 6.2  ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรปุผลการดําเนินกิจกรรม 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เกิดความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ และประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  
และไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในการดําเนินงานทะเบียน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ี  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557  เม่ือวันท่ี  
22  ธันวาคม  2557 มีมติเห็นชอบการกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ  เง่ือนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจาง  
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เปนไปตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตหรือนอกเขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาท่ี ก.ท.จ. จังหวัดคัดเลือกข้ึน
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บัญชีไว เพ่ือใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชี้วัดท่ี  1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ โดยใหดําเนินการสํารวจกับผูมารับบริการสาธารณะโดยตรงกับเทศบาลตําบลน้ําโจท้ังปงบประมาณท่ี
ขอรับการประเมินผล 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูขอรับบริการเทศบาลตําบลน้ําโจ  ท้ังปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินผล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตหรือนอก
เขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาท่ี ก.ท.จ. จังหวัดคัดเลือกข้ึนบัญชีไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 นําผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เทศบาลตําบลน้ําโจ มาประกอบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลน้ําโจ  ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม“สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายก เทศมนตรีตําบลน้ําโจ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
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เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี  
27 พฤศจิกายน 2545 ไดกําหนดใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ        
ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ  โดยแตงตั้งปลัดเทศบาล เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการ
อยางนอย 2 คนเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
และใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง  
เทศบาลตําบลน้ําโจ     
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชา        
ไดพิจารณาไว  โดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
พนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ   
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง  
เทศบาลตําบลน้ําโจ พิจารณาทบทวนผลพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ    
เสนอมา โดยใชหลักเกณฑ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง            
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  27  พฤศจกิายน  2545  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  เดือน มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคมของทุกป 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
       2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยืดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

๑. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
เปนแนวทางเดียวกัน  และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโจ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจาย ใหความรู     
ความเขาใจในการปฏิบัติ  ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ  ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๓.  วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวของ 

  ๓.๒  เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔.  เปาหมาย 

  บุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๖.  วิธีดําเนินการ 

  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
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๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – 2564  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

  ๑๐.๒  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๑๐.๓  เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลน้ําโจ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ       
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวนความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496       
มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข     
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ      
จัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23             
ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับ
ประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน       
การจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลทุกโครงการ        
และกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ตามโครงการและกิจกรรม 
ตางๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)          
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย     
ในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - การจัดซ้ือ-จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ-จัดจาง 
  -  ประกาศ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงานจาง 
  -  ประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจาง   
  - ประกาศเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก        
ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงตามสายในเขตเทศบาล หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป( ปงบประมาณ 2561 – 2564 ) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 งานพัสดุ  กองคลัง   เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ผลผลิต 
  - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
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 10.2  ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 
 
      2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ท้ังท่ีเปนหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2542  และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีก
มากมาย  ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค  เปนธรรม  อันเนื่องมากจากภารกิจ  และผูมา
ขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที  การตอบสนองความตองการเกิด
ความลาชาไมเปนธรรม  และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว   ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ  สงผลตอมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคทาย   ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546  มาตรา  6  ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ไดแก  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน  และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก  และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ  ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 
 ดังนั้น  เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง  เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน  โดยไมเลือกปฏิบัติ   จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอชําระภาษี  
คาธรรมเนียม 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค  เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร  ผูรับผิดชอบ  ในการดูแล  กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง  แนวทาง   กําหนดรูปแบบวิธีการ  ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ  ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว  และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายไตรมาส   เพ่ือนํามาปรับปรุง  แกไข
การใหบริการอยางมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป  ( ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  -  2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดขอบ 
 ฝายพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง   
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีใหไมนอยกวารอยละ  70  ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส  ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 
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 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
       2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการ และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”   และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว   จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลัดเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดย
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ  ท่ีผูบริการและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการและเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ  รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ังถึงและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เขตเทศบาลตําบลน้ําโจใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทํางานของบุคลกรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 
 3.4  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ และผูมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ    

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2  จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3  จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับปรุงละระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2  ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3  จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  6.4.4  จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5  จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6  จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ   โดยจัดใหมีการบริการแก 
ประชาชนท้ังเวลาทําการ  ชวงเวลาพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
 6.5  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
ทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 10.1  ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3  มีทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ  ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการลบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนตอง
จัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
การบรหิารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา  
เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ  
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลน้ําโจใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 4.5  ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินเก่ียวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ   อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
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สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันพรอมท้ังจัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ  ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลน้ําโจเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
       2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีก
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มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ   อนุญาต   ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี  สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย  ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37  ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส  ท่ีกําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํา นาจมอบ
หมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรี ท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีไดมาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย 
และอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดลําปาง 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วเปนธรรม  ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
กฎกระทรวงและผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร 
เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็
อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงได
กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
เปนไปอยางรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ใหกับรองนายกเทศมนตรี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลน้ําโจ มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบหมายอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี 
ประจกัษ 
      2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความช่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการวันแมแหงชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  ความกตัญูกตเวทีเปนคุณธรรมสําคัญในระบบจริยธรรมของสังคมไทย ท่ีมีพระพุทธศาสนาเปน
พ้ืนฐานวันแมแหงชาติเปนวันท่ีคนไทยทุกคนมีโอกาสไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอแมของตนและ/หรือผูท่ีเปน
เสมือนแมบังเกิดเกลา การท่ีวันสําคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
นั้น นับเปนวโรกาสมหามงคลอยางยิ่ง พระราชกรณียกิจตางๆ ของพระองคสรางท้ังความผาสุกใหแกคนไทยโดย
ท่ัวถึง และความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศชาติตลอดมา พระองคจึงทรงเปนเสมือนมารดาของผืนแผนดินไทยท่ี
เก้ือกูล เลี้ยงดูคนไทยอยูทุกเวลา ดวยเหตุนี้เอง พสกนิกรชาวไทยจึงจัดโครงการเฉลิมฉลองในวันแมข้ึนมา        
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และความกตัญูกตเวทีท่ีมีตอแมบังเกิดเกลา  
ผูท่ีไดอุปถัมภคํ้าจุนตนมาจนสามารถยืนหยัดอยูทุกวันนี้ได ไมวาในวันนี้ ลูกจะเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใด 
แมยอมอยูเบื้องหลังความสําเร็จเสมอ และพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกในทุกโอกาส แมบางคนถึงกับยอมอดม้ือกินม้ือ
เพ่ือใหลูกมีกินมีใชและบางรายยอมทํางานผิดศีลขอ ๑ เพ่ือใหลูกมีโอกาสเปนพระอริยเจาผูบริสุทธิ์ผุดผอง 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการวันแมแหงชาติข้ึน เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

3. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
๒. เพ่ือประชาสัมพันธและเชิญชวนใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พอคา ประชาชนและ

นักเรียน  ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
๓. เพ่ือเทิดทูนพระคุณของแม และยกยองบทบาทของแมท่ีมีตอครอบครัวและสังคม 

 ๔. เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติคุณแกแมผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เปาหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติจัดทําโครงการจัดงานวันแมแหงชาติของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๒. ประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๓. ประชาสัมพันธโครงการ 
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  ๔. ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
  ๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน  15,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา  ๘4  พรรษา  ในปพุทธศักราช  ๒๕60 
๒. รวมแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
๓. ประชาสัมพันธและเชิญชวนใหหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  พอคา ประชาชนและนักเรียน  

ไดรวมแสดงความจงรักภักดี  และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 ๔. เทิดทูนพระคุณของแม และยกยองบทบาทของแมท่ีมีตอครอบครัวและสังคม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ  แกงแยงแขงขัน  เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม  ทําใหการมีคุณธรรม  จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปญหามากมายในปจจุบัน  ไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม  สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง  เทศบาลตําบลน้ํา
โจจึงจัดใหมีการยกยอง  เชิดชู  เผยแพร  ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความ
ดี  เพ่ือสงเสริมขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนเปน
แบบอยาง  เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี  อยางเปนรูปธรรม  เนื่องจากความดีและคุณธรรม  เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม  สูความอยูเย็นเปนสุข 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 
  3.3  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.4  เพ่ือสรางขวัญ  กําลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ี
ดีอันเปน  กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไม
นอยกวา  10  คน/ป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
  จัดใหมีการเผยแพร  ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล  ท่ีประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก  วารสารเทศบาลตําบลน้ําโจ  เว็บไซตเทศบาลตําบลน้ําโจ สื่อ
สังคม (Social  Media)  เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกหนวยงาน สังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
      2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีสวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคล  เด็ก  เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน  ตั้งใจ  
รวมเปนแกนนําในการสงเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
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  เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับ
คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี และวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือยกยองบุคคล  เด็กเยาวชน  ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2  เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล  เด็กและเยาวชน  รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเยาวชน  และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ   

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2  ประสานกํานัน  ผูใหญบาน  และสมาชิกสภาฯ  เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3  จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตาง ๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  ดังนี้ 
  -  ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  -  ดานการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -  ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5  สรุปผลการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด    เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน  ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม
ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม  ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข  โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิริยะอุตสาหะ  กลาหาญ   ซ่ือสัตยสุจริต  และเสียสละเพ่ือ
สวนรวมถือเปนหลักสําคัญของการทําความดี  ดังนั้น  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร  หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลน้ําโจ  ผูท่ีทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ  อยางสมํ่าเสมอ  เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงจัด
กิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี  ความซ่ือสัตย  สุจริต  และการตอตานการทุจริตแกบุคคล  หนวยงาน  องคกร
ดีเดน  ผูทําความดี  มีความซ่ือสัตยสุจริต  และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ  
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควรไดรับการ
ยกยองชมเชย  และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหประชาชน  
หนวยงาน  องคกรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจมีคานิยม  ยกยอง  เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน  และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน  หนวยงาน  องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโจตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหประชาชน  หนวยงาน  องคกรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ
มีคานิยม  ยกยอง  เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 -  ประชาชน  หนวยงาน  องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 -  ผูทําคุณประโยชน  และมีสวนรวมนิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ   

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน 
 6.2  คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล  หนวยงาน  องคกรทําความดี  เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3  จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ  และมอบใบประกาศแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดนท่ีผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
 10.1  ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน  ผ็ทําคุณประโยชนหรือเขานวม
กิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 10.2  ประชาชน  หนวยงาน  องคกรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  ยกยอง  เชิดชู  และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
      2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถ
บพิตรทรงมีพระราชดําริชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา  25  ป  ตั้งแต
กอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยู
ไดอยางม่ันคงยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน  เกษตรกร
จะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภค
โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก  ไมผล  ไมยืนตน  พืช
สมุนไพร  พืชใชสอย  ในลักษณะของสวนผสม  ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย  ทํา
ใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน  ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําให
ตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ  เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็ก ๆ  
ใหเกิดประโยชน  ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง  ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนา
อาศัย  และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด  และ
เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก  จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําโจ  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีสามารถ
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ลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนการใชจายลงได  และสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรได  จึงได
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเปนตัวอยางท่ีดีใหแกเกษตรกร
รายอ่ืนไดนํามาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  

3.  วัตถุประสงค 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเปนตัวอยางท่ีดีใหแก
เกษตรกร 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ   

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ําโจ 
  6.2  ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
  6.3  มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.5  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  2561 - 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  เชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดดัชนี                
ในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ               
ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองค โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร                   
และเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมใน
การตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาล จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง เทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ

ปฏิบั ติหนา ท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ ง คํานึง ถึง                   
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ                 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของตองละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา                    
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑวิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดเทศบาล
ตําบลน้ําโจจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจกับปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการ
กอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง               
การปฏิบัติราชการ 4 ป (ประจําปงบประมาณ 2561 – 2564) 

3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวม 
กันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆและผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้ เปนตน 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ 

ขอมูลเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 

1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
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1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรงุ 1 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (1)  ครั้งท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
 (2)  ครั้งท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน   

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูบังคับบัญชาสามารถนําผลประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  มาใชประกอบการพิจารณา
ในเรื่องตางๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น  ไดแก  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  และคาตอบแทนอ่ืนๆ  การ
ใหเงินรางวัลประจําป  การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน  การแตงตั้งขาราชการ  การใหออกจากราชการ  
การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
       2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
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ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ จากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล   
น้ําโจ  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ  
 



87 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบ
ท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึง
นอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลน้ําโจ 
ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป  ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/
หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว         
อยางชาไม เกิน 45 วัน  นับจากวันท่ีได รับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยัน
วายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัด ใหเสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรบัทราบผลการวินิจฉัย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีท่ีมี
การตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให งานนิติการ ดําเนินการทางวินัย  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ือความโปรงใส และปองกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป  ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลน้ําโจ มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลน้ําโจมีความโปรงใสและปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 
      2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรอืประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง    เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557  ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
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มิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ี
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล  ครู  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางท่ัวไป    ของ
เทศบาลตําบลน้ําโจ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล  คร ู พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางท่ัวไป   สังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
       3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขายสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขายสารของทางราชการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรจุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความ
เขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ 
และนาสนใจใหกับกิจกรรม ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวม
รับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อ
เทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและให
ความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยางถูกตอง
และโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกับอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง
กวางขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
 4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 4.5 ปายประชาสัมพันธ 
 4.6 จัดทํา spot 
 4.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส ผาน Social network คือ Website, Facbook, Line 
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5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.วิธีดําเนินการ 
 ดําเนินการผลิตสื่อเองและหาผูผลิตท่ีมีอาชีพโดยตรง 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายรายจายประจํา คาใชสอยและคาวัสดุ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ซ่ึง
บัญญัติไววาภายใตบังคับมาตรา  14  และมาตรา 15  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขาวสารของราชการอยาง
นอยดังตอไปนี้ใหประชาชนเขาตรวจดูได  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546  เรื่องหลักธรรมาภิ
บาล  ความโปรงใส  การมีสวนรวม  สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย  จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลน้ําโจ  วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2560 และประกาศเทศบาลตําบลน้ําโจ  เรื่อง  คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลน้ําโจข้ึน 
  3.2  เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู  ศึกษา  คนควา  
ตลอดจนเผยแพร  จําหนาย  แจกจาย  รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  3.3  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร  ดังนี้ 
   3.3.1  ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
   3.3.2  ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
   3.3.3  ขอมูลขาวสารอ่ืน 
   3.3.4  ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
  4.2  ระเบียบเทศบาลตําบลน้ําโจวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จํานวน  1  ชุด 
  4.3  ประกาศเทศบาลตําบลน้ําโจ  เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของ  ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลน้ําโจ   
  4.4  แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ   

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทํารางระเบียบฯวาดวยขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2560  เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
  6.2  จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร  
เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  6.3  จัดทําแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 
  6.5  จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  2560 เปนตนไป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลน้ําโจ  ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
น้ําโจ   
  2.  มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน  ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
  3.  มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

       3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงาผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2.หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงการและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของ
หนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมกลุมเปาหมาย ไดแก หนวย
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ  ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน
เองได 
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
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 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - เผยแพรในเฟสบุค/ทางไลนกลุมเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และ
การรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริการงานราชการในปจจุบัน  ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได  
ตองมีความโปรงใส  ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล  ขาวสาร  ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู   เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  เสริมสรางและพัฒนาเครื่องขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ  และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป  และการจัดซ้ือจัดจาง  
จัดหาพัสดุตางๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน  และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง  ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ  และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธ
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป  ( ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  -  2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดขอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ   ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
       3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.ช่ือโครงการ  :  มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 

2.หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงการและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน 
เพ่ือใหประชาชนสามารถสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลน้ําโจไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - งบประมาณรายจายประจําป ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - แผนการดําเนินงาน ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - แผนอัตรากําลัง ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - แผนการจัดหาพัสดุ ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร, เว็บไซด 
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - ขอมูลรายรับและรายจาย ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน, กองคลัง, สํานักปลัด เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม  จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การบริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยจอมูลขาวสาร  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 มาตรา  58  บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน” 
และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน  เพ่ือใหประชาชนจะสามารถแสดงความเห็นและใช
สทิธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
  การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  นําความโปรงใสสูองคกร  เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ   

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดกิจกรรมใหความรู/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ ผานชองตางๆ 
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ  2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนกิจกรรม/ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ของเทศบาล 
 
 3.2 รับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
       3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในกาดําเนินกิจการตามอาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจาํป 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน   
เพ่ือนําปญหาความตองการของประชาชนมาบรรจุแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และเกิดการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน จึงไดจัดเวทีประชาคมในระดับหมูบานและ
ระดับตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพร
ความรูใหแกประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงปญหาและ
ความตองการของประชาชนมากําหนดแนวทางในการพัฒนา 

4. เปาหมาย 
 ประชาคมหมูบาน 10 หมูบาน, ประชาคมตําบล 1 ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.2 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี พรอมกําหนดตารางการประชาคม 
 5.3 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนประชาชนท่ีเขารวมครบถวนตามสัดสวนท่ีกําหนด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปจจุบัน ชวงเทศกาลปใหมของทุกป ท่ีผานมาจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและสาธารณภัยไดทวี ความ
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดความเสียหายท้ังดานชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก   เนื่องจากประชาชนตองการ
เดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเท่ียวไปในสถานท่ีตางๆ  รวมถึงการจัดงานรื่นเริง และงานฉลองตาง ๆ อาจทําใหเกิด
อุบัติภัยทางถนนข้ึนไดโดยงาย เพ่ือเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ   

ดังนั้น  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม ข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการปองกันภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และ แผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  – ๒๕๕๗ 

3. วัตถุประสงค 
 ๑)  เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  
 ๒) อํานวยความสะดวกดานการจราจรบริการประชาชนและแนะนําเสนทางแกผูใชรถใชถนนในเขตตําบลน้ําโจ 

๓)  เตรียมความพรอมในการบริการทางแพทยฉุกเฉิน ดานการกูชีพ กูภัย 
 ๔)  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ และบุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหการ
สนับสนุนแกหนวยงานอ่ืนท่ีรองขอมา 
 ๕) การมีสวนรวมของ ประชาชน ตํารวจ  ผูนําทองท่ี อปพร. ตํารวจบาน  
 ๖) เพ่ือลดจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และบาดเจ็บใหนอยท่ีสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนโดยท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
๑)  จุดตรวจรวมบริการประชาชนปอมตาํรวจแมปุง  
๒)  จุดตักเตือนประจําหมูบาน จํานวน  10 จุด ในท่ีทําการตํารวจบาน 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 ๑) จัดตั้งจุดตรวจบริการรวมประชาชนชวงเทศกาลปใหม   จํานวน  ๑  จุด 
 ๒) จัดกําลังเจาหนาท่ี อปพร.ประจําจุดตรวจ ณ ท่ีทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือนธันวาคม  ถึง  เดือนมกราคม  ของทุกป  ณ ท่ีทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 8.๑)  คาปายประชาสัมพันธโครงการและปายรณรงค  รวมเปนเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ      
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑) แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒) จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ปจจุบัน ชวงเทศกาลสงกรานต ของทุกป ท่ีผานมาจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและสาธารณภัยไดทวี 
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดความเสียหายท้ังดานชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก เนื่องจากประชาชน
ตองการเดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเท่ียวไปในสถานท่ีตางๆ  รวมถึงการจัดงานรื่นเริง และงานฉลองตางๆ   
อาจทําใหเกิดอุบัติภัยทางถนนข้ึนไดโดยงาย เพ่ือเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล       
ตําบลน้ําโจ  

ดังนั้น งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงตองดําเนินการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๓  – ๒๕๕๗ 

3. วัตถุประสงค 
 ๑)  เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต และอํานวยความสะดวกดาน
การจราจร แนะนําเสนทางแกผูใชรถใชถนนในถนนสายหลักสายรองในพ้ืนท่ีตําบลน้ําโจ 

2)  เตรียมความพรอมในการบริการทางแพทยฉุกเฉิน ดานการกูชีพ กูภัยและดับเพลิง 
 3)  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ และบุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 4) ออกตรวจตรารักษาความสงบรอยรอย รวมกับ ตํารวจ ฝายปกครอง  ผูนําทองท่ี อาสาสมัครตํารวจ
บานและสมาชิก อปพร.  
 5) เพ่ือลดจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และบาดเจ็บใหนอยท่ีสุด 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 ประชาชนท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
๑)  จุดตรวจรวมบริการประชาชนปอมตาํรวจแมปุง  
๒)  จุดตักเตือนประจําหมูบาน จํานวน 10 จุด ในท่ีทําการตํารวจบาน 

6.  วิธีดําเนินการ 
 ๑) ตั้งจุดบริการรวมประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต ณ ท่ีทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ จํานวน  ๑  จุด 

๒) จัดตั้งจุดตักเตือนประจําหมูบาน จํานวน 10 จุด 
๓) จัดกําลังเจาหนาท่ี อปพร.ประจําจุดตรวจ  ณ  ท่ีทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการตั้งจุดรวมบริการประชาชน วันท่ี 11 - 17 เมษายน ของทุกป  (ป พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ๑) คาปายประชาสัมพันธโครงการและปายรณรงค ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมเปนเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ๑) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑) สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดสวนหนึ่ง 
 ๒) ทําใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  4 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยเทศบาลตําบลน้ําโจ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น  ซ่ึงสามารถยื่นคํารองผานชองทาง
ตางๆ ไดแกระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแส ดวยตนเองฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไข ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ  การรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลน้ําโจ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียน   ของเทศบาลตําบลน้ําโจข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง      
เรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือจัดหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและ
เปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ ให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียคูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงตามความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ของเทศบาลตําบล
น้ําโจ ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ  ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
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       3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยใหบริการแกประชาชนแบบองครวม สามารถตอบสนอง         
ความตองการของประชาชน โดยมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึง          
และเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ัง
เปนชองทางท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียนหรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการและชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
    1. กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
    2. โทรศัพทแจงเรื่องรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็น  ณ สํานักปลัดเทศบาล   
เบอรโทรศัพท  0 5434 6238 ตอ 11   
    3. ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลน้ําโจ  www.namjo.go.th 
    4. ผานสื่อสังคมออนไลน Facebook   “น้ําโจ เทศบาลตําบลน้ําโจ”  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด, กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนหรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
 2. ประชาชนทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 
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       3.2.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแล
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535               
ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้นเม่ือมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุรําคาญนั้นเพ่ือ
แกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 

 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญจากประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

5.2 เผยแพรประชาชนสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลน้ําโจ 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา      

สั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 
5) เฟสบุค 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

9.2 สามรถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 

9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนทุกขเสร็จแลวใหแจง
ผูรองทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ          

มาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม

ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 



106 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 3.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
หมวด 1  องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลน้ําโจ  ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด มีจํานวน และวาระการดํารงตําแหนงตางกัน  เทศบาลฯ จึงตองดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงดังกลาว  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ี
กําหนด 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ําโจในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 2. เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลถูกตองโปรงใส  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีตัวแทนประชาชนจากทุกภาครวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลถูกตองโปรงใส สุจริตและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการทบทวนแผนชมุชนแบบบรูณาการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามหนังสือท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน สูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการสนับสนุนใหเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรอํานวยการบูรณาการทุกภาคสวน สงเสริมสนับสนุนกระบวนการแผน
ชุมชนท้ังระดับหมูบาน/ชุมชน และระดับเทศบาล โดยใหมีการนําแผนชุมมาใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือ
ปฏิบัติ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทํา ทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน ของหมูบานในตําบลน้ําโจมีคุณภาพและ
สามารถเขาสูระดับมาตรฐานแผนชุมชนได โดยการบูรณาการกระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ โดยเทศบาลเปนองคกรอํานวยการใหเกิดกระบวนการดังกลาวภายใตหลักการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนใหเปนฐานรากของการพัฒนาทองถ่ิน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนโดยมุงสงเสริมให
ประชาชนในหมูบานไดเขามามีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ และดําเนินงานพัฒนาและแกไขปญหารวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐ ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดกระบวนการจัดทําทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนระดับหมูบานและ  
บูรณาการแผนชุมชนในระดับตําบล/เทศบาล 
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 2. เพ่ือยกระดับแผนชุมชนใหมีมาตรฐานและเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยประชาคมเปนผู
รวมกําหนดทิศทางการพัฒนา 
 3. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชน 
 4. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบรูณาการการทํางานและสนับสนุนการทํางานของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาและแกไขปญหาของประชาชนในหมูบานโดยมีเทศบาลเปนแกนหลักในการอํานวยการ 

4. เปาหมาย 
 ภายในตําบลน้ําโจ 10 หมูบาน และระดับตําบล 1 ครั้ง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 สนับสนุนบุคลกรการจัดทําแผนชุมชน  
 5.2 นําขอมูลท่ีเกินศักยภาพของหมูบานมาบรรจุแผนพัฒนาทองถ่ินตามกระบวนการ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561-2564 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. หมูบานมีแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพและเปนปจจุบัน 
 2. มีการจัดเวทีประชาคมใหประชาชนไดเขารวมแสดงความคิดเห็น 
 
       3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซ้ือจัด
จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลน้ําโจ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลน้ําโจ      
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาล ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ
สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการ
ทุจริตในเทศบาลตําบลน้ําโจนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 
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4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง  10  หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 1. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลน้ําโจ           
อยางแข็งขัน  สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลน้ําโจได มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให               
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาล ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคม
มีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 2. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4  ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมแตงตั้งตัวแทนองคกรภาครัฐและเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการของการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ( Public policy )  ท่ีมุงหวังตอบสนองความตองการในดานสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ทองถ่ินและชุมชนจึงควรมีความตระหนักและมีบทบาทรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของชุมชนมากข้ึน ดวย
การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion ) โดยมุงเนนไปท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงดานสุขภาพ 
เปน “ มิติทางสังคมเพ่ือสุขภาวะ (Social determinant of health ) ทองถ่ินและชุมชนก็จะเปนศูนยรวมของ
การขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพ 
 นอกจากนั้น กองทุนยังเชื่อมโยงกับหลักการกระจายอํานาจ ( Decentralize ) ซ่ึงมีแนวคิดลดบทบาท
ของรัฐสวนกลางในการดําเนินงานเอง รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของประชาชน
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ในชุมชนมากข้ึน เปนรูปแบบการกระจายอํานาจแกคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนการจัดความสัมพันธทาง
อํานาจหนาท่ีใหมระหวางสวนกลาง สวนทองถ่ิน และชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพบานเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมกับประชาชน  
เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารของทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนฯ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ ตามหลักเกณฑและแนวทางท่ี สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไป ตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน มีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ํา ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใตความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.๔ ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดลงได  ไมนอยกวารอยละ 20                    
ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนกอนเริ่มดําเนินโครงการ  
 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทุกประเภท ตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2557 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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 10.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เทศบาลตําบลน้ําโจ มีคณะกรรมการบริหารท่ีผานการ
คัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน อยางถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
 
       3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน และใหมีอํานาจหนาท่ีในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลใหประชาชนทราบอยางนอยปละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป  
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย มีความเปนอิสระ ละเอียดรอบคอบ 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือใหคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ สามารถดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมตอไป  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกิดกระบวนการติดตามประเมินผลท่ีไดขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง และครบถวน 
 2. เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดทิศทางการบริหารงานได 

4. เปาหมาย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ, คณะกรรมการติดตามประเมินผลท่ีไดรับการติดตาม
ประเมินผลท่ีไดรับการแตงตั้ง และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน 15 คน 
 2. กลุมตัวอยางของประชาชนในตําบลน้ําโจ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในตําบลน้ําโจ 10 หมูบาน โดยใหครอบคลุมยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 2. ติดตามผลการดําเนินโครงการ และจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมินผล 
 3. สรุป ประมวลผล วิเคราะหขอมูล แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 4. จัดทํารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตอผูบริหาร 
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 5. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามประเมินผลฯ ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโจ เพ่ือทราบแลวติดประกาศใหประชาชาทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 คาใชจายในโครงการ 6,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป จํานวนไมนอยกวา 2 ฉบับ/ป 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ.2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโจใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือสอดคลองกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง
บทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเปนในการบริหารของเทศบาลตําบล  
น้ําโจ 

4. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลน้ําโจตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561-2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลน้ําโจมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
       4.1.1 มีการจัดทําแผนและรานงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมายใน พ.ศ. 2544  
กําหนดใหเทศบาลตําบลน้ําโจ ในฐานะหนวยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายใน เปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู
กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานรับตรวจ ดาน
ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการ การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแบ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลน้ําโจ จัดสงรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวน
ท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 2. หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตาม 
 3. หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ รายงานผลการดําเนินการ แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลน้ําโจ ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. สวนราชการท่ีรับผดิชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลน้ําโจเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ีสอบ
รับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานของมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน    
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวนติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจาวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดมีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําปทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กําหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน สํานักปลัด  และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครับ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป  ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ  
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โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึง
ไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การมีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรัวไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมาการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ  ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ัง ยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 3. รอยละของหนวยงานรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการใหความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 
 
 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
       4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประ เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึง
ไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ 
และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ครู  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางท่ัวไป   สังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ       มี
การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  โดย 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้ง  โดยดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตาํบลทราบ 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก ก.ทจ. 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี  
ก.ทจ. มีมต ิ

การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต     ของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติ  และความเห็นชอบ     จาก 
ก.ทจ. 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลน้ําโจ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ี ก.ทจ. มีมต ิ



122 
 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ      ให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา           จาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนดังกลาวได 
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       4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – 
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

๑. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานและเผยแพรผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนหนวยงานราชการ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ พัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีใน
ทองถ่ิน โดยท่ีรัฐบาลไดใหอํานาจในการตัดสินใจ  และบริหารงานไดอยางอิสระ ภายใตกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

  ดังนั้นเพ่ือเปนการควบคุมใหการดําเนินงาน และการใชจายเงินของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไป
ดวยความโปรงใส สุจริต และตรงตามวัตถุประสงค รวมถึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ จึงไดกําหนดใหงานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตําบลน้ําโจ  จัดทํารายงาน
แสดงผลการรับจายเงินเสนอตอผูบังคับบัญชาและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ ซ่ึงจะทําใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบถึงผลการดําเนินงาน  ตลอดจนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและการ
บริหารงาน  ของเทศบาลตําบลน้ําโจได  

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือเปนการการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือท่ีเก่ียวของ 

  ๓.๒  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๓.๓  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน และการใชจายเงิน
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๔. เปาหมาย 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  และประชาชนท่ัวไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  ภายสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๖. วิธีดําเนินการ 

  ๖.๑  จัดทํารายงานผลแสดงการรับจายเงินประจําเดือน  ประจําไตรมาส  และประจําป        
โดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๖.๒  แสดงผลการรับจายเงินผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  รายงานกิจการเทศบาล เว็บไซต
ของเทศบาล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
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  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  บุคลากรฝายการเงินและบัญชี กองคลัง  มีการการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

  ๑๐.๒  ประชาชนในทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป  ไดทราบถึงผลการดําเนินงาน ตลอดจน
สามารถตรวจสอบการใชจายเงินของเทศบาลได 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

๑. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลั งขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  เจาหนา ท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนา ท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได  สําหรับการใชประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกัน  ตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย ท้ัง
การเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  จึง
จําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง  มีความสุจริต  สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ   
  กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึงไดริเริ่มการกิจกรรมเพ่ือใหการรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจายของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ  

๓. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลน้ําโจ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ภายสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑  เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
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  ๖.๒  สรุปผลการรับจายเงิน ใหประชาชนทราบทางชองทางตาง ๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูล
ขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๔ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
  1. มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
  2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 
 
       4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจาง และการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี
ไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความ
เขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ   อ.อ.ป วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548  รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไข ขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะ
หากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเอง
ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป.  หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตอง
รับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการ
จาง เพ่ือใหผูท่ีรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
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 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4.  เปาหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ท้ัง 10  หมูบาน 

6.  วิธีการดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
 6.3 ทําหนังสือแจงผูใหญบานพรอมตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจางแตละหมูบาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4  ป ( ปงบประมาณ 2561 –2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณ  จํานวน  5,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง   เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ผลลัพธ 
 1. คณะกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบัลคับหรือระเบียบท่ี 
เก่ียวของ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  เห็นถึงประโยชนจากแนวความคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2554 พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ.2556 – 2561 )  เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบล
น้ําโจ ทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 
เทศบาลตําบลน้ําโจ  สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน         
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เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส  เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลน้ําโจ  ใหเกิดการพัฒนา
รายไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ จํานวน  10 หมูบาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําหนังสือถึงผูใหญบานภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือใหผูใหญบานประชาคมประชาชน
ภายในหมูบานท่ีมีความรูความสามารถเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  จัดสงใหกับเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ 2553  มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้ง
ใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหความสําคัญการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง ชื่อตรง โปรงใส  ตรวจสอบได 
 6.3  จัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตรวจการจาง เชน  ผูรับจางจัดซ้ือ จัดจาง จัดทํา
สัญญา  เริ่มตนและสิ้นสุดสัญญา เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง  เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ีและทราบถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -. 2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 10.2 การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน รวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
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 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
       4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือเขารับการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้ง   มาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรูกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ    หรือการ
ตีความของกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑเง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผล
ใหการพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริงจากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรูความเขาใจ
ระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความ
เขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
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3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจมิให ดําเนินกิจการท่ีเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจในแนวทาง การปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําโจ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
สนับสนุนผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจเขารับการอบรมตามหนวยงานของรัฐและเอกสาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ ยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สิน 
10.3 ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสาวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับ
การฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในเทศบาลตําบลน้ําโจและหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอย ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา

ทองถ่ินเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมการประชุมหรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองท่ีรับผิดชอบ 
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรม เสนอประธานสภา 

โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ

นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  20,000  บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ผลลัพธ 
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดเขารับการฝกอบรมและศึกษา ดูงาน  

 
 
       4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาของฝายบริหาร   
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล 
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  เปน
กลไกลสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ซ่ึงอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง  แตถึงแมจะเปน
อิสระ  สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน  นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร  สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน  เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยงาน
ตรวจสอบ  โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.2  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได 
  3.3  สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท  หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  12  คน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ   

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
  6.2  แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคระกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน  การ
จัดซ้ือจัดจางโครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3  สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ 
  10.1  สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี  และรวมตรวจสอบการปฏิบัติของฝายบริหาร 
  10.2  การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ  และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน  อันไดแก  ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง  เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับ
ฝายบริหาร  และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 
  เทศบาลตําบลน้ําโจเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน  เก่ียวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน  จึงไดดําเนินกิจกรรมมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ  เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการ
มีสวนรวมในการทํางาน 
  3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  12  คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
  -  แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลน้ําโจ  จํานวน  2  คน 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  2  คน 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  4  คน 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  5  คน 
 6.2  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจท่ีไดรับการแตงต้ัง  เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุม
สภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  การพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจเปนไปอยางตอเนื่อง  ตอบสนองความตองการของประชาชนเกิด
ทัศนคติท่ีดี 
 
 
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบรูณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
       4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม  เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของ
สวนรวม  หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง  ก็ถือวามีการ
กระทําคอรรัปชั่นการปองกันและราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา  และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการ
คอรรัปชั่น 
  6.2  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่น
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  คณะกรรมการชุมชนมีความรู  ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชั่นได 
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  10.2  มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นในระดับเทศบาล 
 
 
       4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
เทศบาล มีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน  สามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึง
ระดับชาติซ่ึงเทศบาลตําบล มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง  โดยการ
มีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน  ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน  
  ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลน้ําโจ  ในการรวมคิด รวมพิจารณา 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 
  เทศบาลตําบลน้ําโจพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
 
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
  2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการ
ทุจริต 
  3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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4. เปาหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  
เขามามีสวนรวม  ในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินงาน 
  1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดาน
การปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
  3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล
น้ําโจในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
  4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
  5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลน้ําโจ กับ บุคคล องคกร  สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
  2. ทําใหทุกภาคสวน มีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
  3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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  ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ี
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจรติ ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
  6.2 ประกาศประชาสัมพันธในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  เบิกคาใชจายตามความจําเปนและเหมาะสม  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีไดรบัการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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