
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลน้ําโจ 
เรื่อง  ขอขยายประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 

จนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565 

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

  ตามท่ี เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 -
2564) ของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เม่ือวันท่ี  23  พฤษภาคม  2560 เนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี  2  มกราคม  2563  เห็นชอบให
ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565 นั้น 

  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงขอขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ซ่ึงจะสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564           
เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานท่ีแสดงถึงเจตจํานงทางการเมือง    
ในการตอตานการทุตริจตอสาธารณะชน ปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน สรางกลไก          
ในการตรวจสอบการบริหารและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลา           
ในการขขายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 
 
 

    (นายปยะ  พินิจผล 
      นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

 

 

 

 



คํานํา 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  ไดเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ           

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และสํานักงาน ป.ป.ช. ในการ

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี  2  มกราคม  2563  ไดมีมติเปนชอบใหขยายกรอบ

เวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)           

ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565  เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานท่ีแสดงถึงเจตจํานง       

ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณะชน ปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน       

สรางกลไกในการตรวจสอบการบริหารและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลา

ในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาว  ในการนี้ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดดําเนินการ          

ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตจากเดิมท่ีจะสิ้นสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เปนสิ้นสุด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ รวมถึงขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ี

ทุกระดับ ไดนํามาตรการและแนวทางท่ีกําหนดเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและขับเคลื่อนยุทธศาตร

และกลยุทธของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหบรรลุตามเปาหมายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

 

         
           เทศบาลตําบลน้ําโจ 
         28  สิงหาคม  2563 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู   
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก      
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก    
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้  
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย      
ท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่ง  
ท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน     
ในปจจุบันมุงเนนในการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม    
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก            
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี  
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาด          
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง    
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี   
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม  
 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน     
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต   
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง  
 ***การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลน้ําโจดังกลาวขางตน เปนเพียงตัวอยาง         
ของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง
สามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต
ตามบริบทของเทศบาลตําบลน้ําโจไดตามความเหมาะสม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรัง ท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหา       
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน    
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง            
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลกระทบกระเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 –2558 อยูท่ี 35 -38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย 
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ 
 



3 

ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคม
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติ   
ท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน      
ไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําได                
อยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง  
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  ตอมาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี  2  มกราคม  
2563  มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต ระยะท่ี 3 
จากเดิม พ.ศ. 2560 – 2564  ใหขยายตอไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบล
น้ําโจ จึงตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดใน
สังคมอยางยั่งยืน จึงไดขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ใหใช
ตอไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 
วิสัยทัศน 

 
“เทศบาลตําบลน้ําโจ 

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เจาหนาท่ีรวมมือรวมใจ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
 
พันธกิจ 
 1. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับเจาหนาท่ียึดหลักธรรมาภิบาล  
 2. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  
 3. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหมีความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริม สนับสนนุการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 
 



4 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําโจ  
 2) เพ่ือยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
(Good Governance)  
 4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)  
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย  
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ รวมถึงประชาชน   
ในทองถ่ินมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ พนักงานเทศบาล  
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
 5) เทศบาลตําบลน้ําโจ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ รวมถึงประชาชน   
ในทองถ่ินมีจิตสานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณ การตอตานการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) เทศบาลตําบลน้ําโจ สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
 5) เทศบาลตําบลน้ําโจ มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและ
ใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

1. การสราง

สังคมที่ไมทน

ตอการทุจริต

1.1 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกบุคคลทั้ง

ขาราชการการเมือง

ฝายบริหารราชการ

การเมืองฝายสภา

ทองถ่ิน และฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

1.1.1 (1) มาตรการ

สงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    - งาน กจ.

 1.1.1 (2) มาตรการ

เสริมสรางองคความรูดาน

การตอตานการทุจริต

 -    -    -    -    - งานธุรการ 

สป.

1.1.1 (3) มาตรการจัดทํา

คูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

 -    -    -    -    - งานนิติการ

1.1.1 (4) มาตรการ

ปลูกฝงองคความรูใหมีความ

เขาใจเกี่ยวกับ Conflict of  

Interest

 -    -    -    -    - งานนิติการ

1.1.2 (1) โครงการ

ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

แกผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง เทศบาลตําบล

น้ําโจ

 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000 งาน กจ.

แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 - 2564)

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติมิติ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

1.1.3 (1) กิจกรรมให

ความรูเรื่องผลประโยชนทับ

ซอนใหกับพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    - งานนิติการ

1.2 การสรางจิต

สํานักและความ

ตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในทองถ่ิน

1.2.1 (1) โครงการ

สงเสริมอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 60,000  60,000  60,000  60,000  60,000 งานเกษตร

1.2.1 (2) โครงการปลอย

พันธุปลาสูแหลงน้ํา

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 งานเกษตร

1.2.1 (3) โครงการปลูก

ตนไมเฉลิมพระเกียรติตาม

โครงการรักน้ํารักปารักษา

แผนดิน

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 งานเกษตร

1.2.1 (4) โครงการปลูก

หญาแฝกเพ่ืออนุรักษ

ธรรมชาติตามแนว

พระราชดําริ

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 งานเกษตร

1.2.1 (5) โครงการสราง

ฝายชะลอน้ําตามแนว

พระราชดําริ

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 งานเกษตร

1.2.1 (6) โครงการจัดเก็บ

ภาษีเคลื่อนที่

 -    -    -    -    - กองคลัง

1.2.1 (7) โครงการคาย

ลูกเสือเพื่อสิ่งแวดลอม 

(สนับสนุน รร.ทองทิพยฯ)

 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 งานศึกษา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

1.2.1 (8) โครงการ

สงเสริมการเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 - ศพด.

1.2.1 (9) โครงการเกษตร

เพ่ือชีวิตตามหลักคิด      

เศรษกิจพอเพียง (สนับสนุน

 รร.ทองทิพยฯ)

 40,000  40,000  40,000  40,000  40,000 งานศึกษา

1.2.2 (2) กิจกรรมสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน

ในการคัดแยกขยะที่ตนทาง

 -    -    -    -    - กอง ส.ส.

1.3 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน

1.3.1 (1) โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก

และเยาวชน "โตไปไมโกง"

 -    -    -    -    - ศพด.

1.3.1 (2) โครงการวันเด็ก

แหงชาติ

 

150,000

 

150,000

 

150,000

 

150,000

 

150,000

งานศึกษา

1.3.1 (3) โครงการปรับ

หลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย

 -    -    -    -    - ศพด.

1.3.2 (1) กิจกรรมพานอง

เขาวัดเนื่องในวันเขาพรรษา

 -    -    -    -    - ศพด.

1.3.2 (2) กิจกรรมพานอง

ทองธรรมะ

 -    -    -    -    - ศพด.

4  มาตรการ  13  

โครงการ  4 กิจกรรม
 355,000  355,000  355,000  355,000  355,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

รวม
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ

ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริต

ของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

2.2 มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล (ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ)

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

2.2.1 (2) มาตรการ

ปองกันการทุจริตและสราง

ความโปรงใสการ

ดําเนินงานทะเบียนราษฎร

 -    -    -    -    -   งานทะเบียน

2.2.2 (1) โครงการจาง

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเทศบาลตําบล  

น้ําโจ

 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 งาน กจ.

2.2.3 (1) กิจกรรมสราง

ความโปรงใสในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

2.2.3 (2) กิจกรรมควบคุม

การเบิกจายเงินตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป

 -    -    -    -    -   กองคลัง

2.2.3 (3) กิจกรรม

เผยแพรขอมูลขาวสารดาน

การจัดซื้อจัดจาง

 -    -    -    -    -   กองคลัง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2.2.3 (4) กิจกรรม

จัดบริการสาธารณะและ

การบริการประชาชนเพ่ือให

เกิดความพึงพอใจแก

ประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ

 -    -    -    -    -   กองคลัง

2.3 มาตรการการใช

ดุลพินิจและใชอํานาจ

หนาที่ใหเปนไปตาม

หลักการ บริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี

2.3.1 (1) มาตรการมอบ

อํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน

ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 และ

กฎกระทรวงและผังเมือง

รวมจังหวัดลําปาง

 -    -    -    -    -   กองชาง

2.3.1 (2) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาลและหัวหนา

สวนราชการ

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

2.3.2 (1) โครงการลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

2.3.3 (1) กิจกรรมลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

2.4 การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินกิจการ 

การประพฤติปฏิบัติ

ตน ใหเปนที่ประจักษ

2.4.1 (1) โครงการวันแม

แหงชาติ

 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000 งาน กศ.

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2.4.1 (2) กิจกรรมยกยอง

เชิดชูเกียรติหนวยงาน/

บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนที่ประจักษ

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

2.4.1 (3) กิจกรรมยกยอง

และเชิดชูเกียรติแกบุคคล 

หนวยงาน องคกรดีเดน 

ผูทําคุณประโยชนหรือเขา

รวมในกิจกรรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

2.4.1 (4) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมีจิต

สาธารณะ

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

2.4.1 (5) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

2.5 มาตรการจัดการ

ในกรณีไดทราบหรือ

รับแจงหรือตรวจสอบ

พบการทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

2.5.1 (2) มาตรการให

ความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องคกรอิสระ

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุมิติ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2.5.1 (3) มาตรการ

ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินวา

ทุจริตหรือปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

2.5.2 (1) กิจกรรมการ

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบล

น้ําโจ

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

2.5.2 (2)  กิจกรรมให

ความรวมมือกับหนวย

ตรวจสอบที่ไดดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

7  มาตรการ 3 โครงการ 

12 กิจกรรม  30,000  30,000  30,000  30,000  30,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

รวม
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

3. การสงเสริม

บทบาทและ

การมีสวนรวม

ของภาค

ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ในชองทางที่เปนการ 

อํานวยความสะดวก

แกประชาชนไดมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ไดทุกขั้นตอน

3.1.1 (1) มาตรการ

เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี

สําคัญและหลากหลาย

 -    -    -    -    -   กอง วช.

3.1.1 (2) มาตรการจัดให

มีชองทางที่ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารของเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   กอง วช.

3.1.2 (1) โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ

 -    -    -    -    -   กอง วช.

3.1.3 (1) กิจกรรมให

ความรู ตาม พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540

 -    -    -    -    -   งาน ธุรการ

 สป.

3.1.3 (2) กิจกรรมออก

ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาล         

 ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   งาน ธุรการ

 สป.

3.1.3 (3) กิจกรรม

เผยแพรขอมูลขาวสารดาน

การเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของเทศบาล และ

การรับเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการเงินการคลัง

 -    -    -    -    -   กองคลัง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข 

ของประชาชน

3.2.1 (1) มาตรการแกไข

เหตุเดือดรอนรําคาญ ดาน

การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

 -    -    -    -    -   กอง ส.ส.

3.2.1 (2) มาตรการ

กําหนดข้ันตอน/

กระบวนการเรื่องรองเรียน

 -    -    -    -    -   งาน ธุรการ

 สป.

3.2.1 (3) มาตรการแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียน

 -    -    -    -    -   การ กจ.

3.2.2 (1) โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 งานปองกันฯ

3.2.2 (2) โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสงกรานต

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 งานปองกันฯ

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงาน

ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

ใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบ

 -    -    -    -    -   กอง ส.ส.

3.2.3 (2) กิจกรรมประชุม

ประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตําบลประจําป

 -    -    -    -    -   กอง วช.

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

3.3.1 (1) มาตรการ  

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล      

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   กอง วช.

3.3.1 (2)  มาตรการ

แตงตั้งตัวแทนประชาชนเขา

รวมเปนคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง

 -    -    -    -    -   กองคลัง

3.3.1 (3) มาตรการ

ตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีของเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   กอง วช.

3.3.2 (1) โครงการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 60,000  60,000  60,000  60,000  60,000 กอง วช.

3.3.2 (2) โครงการ

ทบทวนแผนชุมชนแบบ

บูรณาการ

 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 กอง วช.

3.3.2 (1) กิจกรรมแตงต้ัง

ตัวแทนองคกรภาครัฐและ

เอกชนเขารวมเปน

คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   กอง ส.ส.

มิติท่ี 3 รวม
 8  มาตรการ   5 

โครงการ   6 กิจกรรม  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

4. การ

เสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดิน

กําหนด

4.1.1 (1) มาตรการ

ติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน

 -    -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.1.2 (1) โครงการจัดทํา

แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ

 -    -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.1.2 (2) โครงการจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน

 -    -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.1.3 (1) กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 -    -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.2 การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบริหาร

ราชการตามชองทาง

ที่สามารถดําเนินการได

4.2.1 (1) มาตรการ

สงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล 

การบริหารงานบุคคล

เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง 

การโอน ยาย

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

4.2.2 (1) โครงการอบรม

คณะกรรมการตรวจการจาง

 5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 กองคลัง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

4.2.3 (1)  กิจกรรมการ

รายงานผลและเผยแพรการ

ใชจายเงนิใหประชาชน

ไดรับทราบ

 -    -    -    -    -   กองคลัง

4.2.3 (2) กิจกรรมการมี

สวนรวมของประชาชนใน

การตรวจสอบการรับ การ

จาย และการใชประโยชน

จากทรัพยสินของเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   กองคลัง

4.2.3 (3) กิจกรรมการ

จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจางจากตัวแทนชุมชน

 -    -    -    -    -   กองคลัง

4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา

ทองถ่ิน

4.3.2 (1) โครงการ

สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือ

เขารับการอบรมใหความรู

ดานระเบียบ กฎหมาย

ทองถ่ินแกผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น

งานธุรการ 

สป.

4.3.3 (1) กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพสมาชิก

สภาทองถิ่น

 -    -    -    -    -   งาน กจ.

4.3.3 (2) กิจกรรมสงเสริม

สมาชิกสภาทองถ่ินใหมี

บทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

4.3.3 (3) กิจกรรมการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -    -   ทุกกอง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝา

ระวังการคอรรัปชันโดยภาค

ประชาชน

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

4.4.1 (2) มาตรการ

สงเสริมและพัฒนา

เครือขายดานการปองกัน

การทุจริต

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

4.4.1 (3) กิจกรรม

ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น

การทุจริต

 -    -    -    -    -   งานธุรการ 

สป.

4  มาตรการ   4  

โครงการ   8 กิจกรรม  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

รวม
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สวนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 
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มิติที่ 1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคคลท้ังขาราชการการเมือง ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจํา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่  เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ พ.ศ. 25xx         
(ป พ.ศ. 2561-2565)  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐาน  ทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ลงวันท่ี     
xx เดือนxxx 25xx   กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม    และถูกกฎหมาย, 
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่  และไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11   
ลงวันที ่25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลน้ําโจ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน  เทศบาลตําบล
น้ําโจ ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ” ข้ึน เพ่ือให
บุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา  ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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 3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการ ตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคบับัญชา ตอประชาชน  และตอ
สังคม  ตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกรขาราชการทุกคน   
พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส และตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตยและปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและ 
  ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 
2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา 100,103 และ 103/1  กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว
และสวนรวมไว  เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย  ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมออกจากกันได  หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิตตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย 
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  การขัดกันแหงประโยชน หรือ “Conflict of  Interest  ” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางใน
รอบหลายปที่ผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 
 
  จากสถานการณขางตน  จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความ
พรอมที่จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชั่น  เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจาก
ตนเหตุตาง ๆ ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน  
ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ  ทั้งมิติดานสังคม  การเมืองและการบริหารสําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตยและปลูกฝงทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลการในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม  ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของชาติ  มีการใชอํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอื้อประโยชนตอตนเอง  กลุม พรรค  พวกพอง  เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ  และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  3.2  เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม  ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณ  จํานวน  30,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
  -พนักงานมีจิตสํานึกและเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตในองคกร  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ   หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคบัใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได และผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะ
เขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ 
 การเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น  และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ  
ดังกลาวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน 
 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน 
ทับซอน 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  
เทศบาลตําบลน้ําโจโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน  30,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตําบลน้ําโจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน     
โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 
ผลลัพธ 
 2. ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล   และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ  เกิดจิตสํานึกที่ดี  
ในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจาก เทศบาลตําบลน้ําโจ  มีการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่โดย
เนนชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ เพ่ือใหชุมชนมีความตระหนักในปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนของเอง 
และรวมบริหารจัดการขยะรวมกัน ในวัตถุประสงคอยางเดียวกันคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดให
นอยที่สุด เพ่ือการจัดการขยะที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  

จากการเก็บขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลน้ําโจ โดยเทศบาลไดเริ่มใหบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน  2556 จนถึงปจจุบันพบวาประชาชนาสวนใหญมีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน แตจะคัดแยกขยะในสวนที่เปนขยะรีไซเคิลเทานั้น เม่ือทํากาสุมถุงขยะเพื่อหาองคประกอบของขยะมูล
ฝอยในตําบลน้ําโจ พบวาองคประกอบสวนใหญของขยะ รอยละ 78 เปนขยะประเภทขยะอินทรีย  รอยละ 15 
เปนขยะท่ัวไป และรอยละ 7 เปนขยะรีไซเคิล จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวาขยะมูลฝอยในตําบลน้ําโจ สวนใหญ
เปนขยะอินทรีย ซึ่งเปนขยะที่สามารถนําไปแปรรูปได แตประชาชนกลับไมเห็นความสําคัญในการดําเนินการแปร
รูปขยะประเภทดังกลาว  และขยะทั่วไปประเภทถุงพลาสติก  ที่มีจํานวนมากเชนกัน พ้ืนที่ยังขาดการรณรงคใน
การคดัแยกเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง  
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เพ่ือแกไขปญหาขยะอินทรีย ขยะทั่วไปประเภทถุงพลาสติก ที่มีจํานวนมากในพื้นที่ตําบล           
น้ําโจ  และเพื่อรณรงคประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการคดัแยกขยะในครัวเรือนครอบคลุมทุกหลังคาเรือน โดยการเนน
การมีสวนรวมของชุมชน และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เชนเทศบาล วัด โรงเรียน รพ.สต. หนวยงาน
ภาคเอกชน ในการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการขยะในพ้ืนที่  และเพื่อสามารถเปนตนแบบใหแกชุมชนอ่ืนๆ 
ภายในเขตพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 3.๑ ใหความรูการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ 
 3.๒ ใหมีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพ่ือลด

ปริมาณขยะในชุมชนเปาหมาย 
 3.๓ ใหมีชุมชน/กลุมเปาหมายนํารอง ในการคัดแยกขยะจากตนทาง เพ่ือใชเปนตนแบบในการขยายผลสู

ชุมชนอ่ืนๆ ตอไป 
 3.๔ ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดลงได  ไมนอยกวารอยละ 20                    

ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกอนเริ่มดําเนินโครงการ  
 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ อยางนอย 1 หมูบาน/ปงบประมาณ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ประชาสัมพันธ/รณรงค/จัดกิจกรรม คดัแยกขยะที่ตนทาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  20,000  บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ความสอดคลอง  
 1. หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่          
ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพ่ือความมั่นคงและ
ยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน คํานึงถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับทุก
ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  
  2. นโยบายรัฐบาล  
 ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบัน ใหความสําคัญกับความ
เปนอยูของเกษตรกร ซึ่งที่ผานมามีนโยบายในการชวยเหลือดูแลเกษตรกรรายยอยและประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ ไมวาจะเปนการลดตนทุนการผลิต โดยขอความรวมมือจากภาครัฐและผูประกอบการ ภาคเอกชน ลด
ราคาปจจัย  การผลิตที่เก่ียวของกับการเพาะปลูก ในปการผลิต 2558/2559 เชน ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช 
เมล็ดพันธุ และคาเชาที่ดิน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดหวง
โซการผลิต  
  3. แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565  
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางที่ 2.1 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สงเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็ง รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมรับ
ผลประโยชนรวมกัน ขอ 6 โครงการสงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดช ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผลมีความรอบรูเทาทัน
โลก เนนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบันไดนอมนํามาเปนนโยบายและพัฒนาใหความสําคัญกับความเปนอยู
ของเกษตรกร เนน “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อีกทั้ง การพัฒนานั้นจะตองเริ่มตั้งแตคนที่อยูในระดับ
ครัวเรือน ระดับทองถ่ิน จึงจะเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ตําบลน้ําโจ อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง อยูภายใตการบริหารจัดการดูแลโดยเทศบาลตําบลน้ําโจ ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีที่จะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ ใหตรงกับความตองการของประชาชน ตามภารกิจที่ถูกกําหนดอยูใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 51 (5) บํารุงและสงเสริม
การทํามาหากินของราษฎร และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสอดรับกับ
ภารกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเปนสําคัญ   ประชาชนตําบลน้ําโจสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตร การทํานา การทําสวน ซึ่งในชวงที่ผานมาประสบปญหาภัยแลง มีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของ
ผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา 
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 เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเปนการลดรายจาย และเพิ่มรายไดในครัวเรือน เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงได
จัดทําโครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหประชาชนโดยทั่วไป สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงถึงความหวงใย              
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
 2 เพื่อใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลน้ําโจ มีการใชชีวิตประจําวัน ตามหลักของความพอเพียง      
ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
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. พื้นท่ีดําเนินการ 
 - (ศนูยเรียนรู) 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 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 เปนเงินจํานวน  60,000  บาท 
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9.ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลตําบลน้ําโจ สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความ
หวงใย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 
 2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลตําบลน้ําโจ มีการใชชีวิตประจําวันตามหลักของความพอเพียง ความ
พอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตอยูในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุดและมีคุณคา  
 3. มีการชวยเหลือประชาชนโดยการสงเสริมอาชีพทําเกษตรอินทรียปลอดภัยจากสารพิษ มีแหลง
อาหารไวบริโภคในราคาถูก ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจาย และเพ่ิมรายไดภายในครัวเรือน 
 4 มีการรวมกลุมสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชน เกิดการสรางงาน สรางรายได และเปนการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการปลอยพันธุปลาสูแหลงน้ํา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปจจุบันปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติของตําบลน้ําโจมีแนวโนมลดลงเนื่องจากปญหาภัยแลงที่

เกิดขึ้น เพราะปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติแหงขอดทําใหสัตวน้ําบางสวนตองตายไป ประกอบกับความตองการ
บริโภคสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น ทําใหสถานการณสัตวน้ําอยูในภาวะวิกฤติซึ่งปจจุบันปริมาณเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ 
ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางสมดุลใหกับระบบนิเวศน จึงควรเพ่ิมจํานวนสัตวน้ําแหลงน้ําธรรมชาติใหมากขึ้น  

 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดขออนุมัติ จัดทํา/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. พื้นท่ีดําเนินการ 
 แหลงน้ําสาธารณะในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. สํารวจและกําหนดพ้ืนที่เพ่ือเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา 
 ๒. ประสานกับประมงอําเภอแมทะ   
 ๓. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและดําเนินโครงการฯ 

4. จัดเตรียมสถานที่  
 5. สรุปผลการดําเนินโครงการฯ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เปนเงินจํานวน  10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ปริมาณสัตวน้ําเพ่ิมมากขึ้น มีเพียงพอกับความตองการของชุมชน เปนแหลงขยายพันธุสัตวน้ํา  

  2. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรตติามโครงการรักน้ํารักปารักษาแผนดิน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 จากสภาพการปจจุบัน ปญหาภัยแลงเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนและเปนปญหา

ระดับชาติ สาเหตุเกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ปาไม แผวถางปาไม ทําใหปาตนน้ําตนกําเนิดของแมน้ําลดลงอยาง
รวดเร็ว เกิดภัยแลงรุนแรงและขยายวงกวางมากขึ้น วิธีการหนึ่งท่ีเราทุกคนควรรวมแรงรวมใจกัน คือคืนความชุม
ชื้นใหปาไมโดยเร็ว เพ่ิมพื้นที่ปาใหมากขึ้น ปลูกตนไมในสถานที่สาธารณะและเอกชน ชวยดูดซับน้ําในดินไว รักษา
สมดุลของธรรมชาติ เปนแหลงผลิตกาซออกซิเจน  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2542 หมวดท่ี 2 มาตรา 16 การจัดการ การรักษา การใชประโยชนจากปาไม 
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปาใหมากขึ้น โดยไดประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ชุมชน และเยาวชน โดยรวมกันปลูกตนไมเพิ่ม
พ้ืนที่  สีเขียว เพ่ือลดความรุนแรงของภัยแลงไดในอนาคต 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึงความสําคญัปาไม  
 2. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน ในการรวมกันปลูก
ปาไม 
 3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาสีเขียว แหลงผลิตกาซออกซิเจนและแหลงอาหารธรรมชาติของชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -ปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปละ 1 ครั้ง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ปาชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอประสานงานขอรับความอนุเคราะหพันธุกลาไมจากสถานีเพาะชํากลาไมลําปาง 
 3. ดําเนินงานตามโครงการ   
 4. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  5,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. ทุกคนมีจิตสํานึกในการปลูกปาและดูแลรักษาปาไม  
  2. พื้นที่สารธารณะในตําบลน้ําโจรมรื่นและความสมบูรณ   
  3. เกิดการรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน ในการรวมกัน
ปลูกปาไมเพ่ิมพ้ืนที่ปาสีเขียว เปนแหลงผลิตกาซออกซิเจนของชุมชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝก ตั้งแตป 

พ.ศ. 2543 ใหนําหญาแฝกมาใชเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการอนุรักษดิน      
และน้ํา  โดยรากของหญาแฝกสามารถแผขยายเจาะลึกลงไปในดิน ทําใหสามารถลดการกัดเซาะของน้ําและชะลอ
การไหล    ของน้ําได โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 
2542  หมวดที่ 2 มาตรา 16 การจัดการ การรักษา การใชประโยชนจากปาไม ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริขึ้น โดยรวมกับชุมชน สวนราชการและหนวยงานเอกชนปลูกหญาแฝกริมตลิ่ง เพ่ือลดการกัดเซาะและ
พังทลายของดิน ใหชุมชนไดใชประโยชนจากหญาแฝกรวมกัน พรอมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรท่ีสนใจนําไปปลูกที่ดิน
ของตน เองได  โดยแจงความประสงคขอรับการสนับสนุนกล าพันธุ ได  ที่ ศูนยบริการและถ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เพ่ือจัดหาและบริการใหเกษตรกรที่สนใจนําไปปลูก เพื่อรวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือความยั่งยืนของระบบ
นิเวศน ลดปญหาการพังทลายของหนาดิน 
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 2. สงเสริมใหประชาชนทั่วไปปลูกริมลําคลอง สระ บึง ที่ลาดเอียง หัวไร ปลายนา ลดการพังทลาย
ของหนาดินจากกระแสน้ํา และสามารถนําหญาแฝกไปแปรรูปและใชประโยชนไดอีกมากมาย 
 3. ลดการพังทลายของตลิ่งในลําหวยสาธารณะ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ ปละ 1 ครั้ง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ปาชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  5,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนในพ้ืนที่มีการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา สามารถนําสวนตางๆ ของหญาแฝก   
ไปใชประโยชน ทั้งยังสามารถสรางรายไดเสริมใหกับครัวเรือนได  
 2. เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศนในพ้ืนที่ตําบลน้ําโจ  
  3. ตลิ่งไมเสียหายจากการกัดเซาะของน้ํา 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําร ิ

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 สถานการณภัยแลงในปจจุบันไดทวีความรุนแรง เกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตทั้งพืชและสัตว 
แนวโนมจะทวีความรุนแรงและขยายวงกวางมากข้ึน การสรางฝายชะลอน้ําในลําหวย เพื่อเก็บกักน้ํา สรางความ
ชุมชื้นใหกับปาไม สําหรับเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา จึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่จะตอง           
เรงดําเนินการ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดออกสํารวจพ้ืนที่ปาชุมชนในเขตพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
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เพื่อดําเนินการสรางฝายชะลอน้ําเปนการปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงในอนาคต จึงอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2542  หมวดที่ 2 มาตรา 16 การ
จัดการ การรักษา การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรม/ดําเนิน
โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือลดความเร็วในการไหลของน้ํา เปนที่เก็บกักตะกอนไมใหไหลลงสูดานลางของลําหวย  

 2.เพ่ือ.เปนการสรางความชุมชื้นใหกับผนืปาตนน้ํา เปนแหลงน้ํากินใหกับสัตวปา และเปนแหลงที่อยู
อาศัยและขยายพันธุของสัตวปา 

 3.เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรวมแรงรวมใจระหวาง
เทศบาลกับชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สรางฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริในเขตเทศบาล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ปาชุมชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  5,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. สามารถเก็บกักในไวในลําหวยไดมากขึ้น เปนแนวกันไฟปาไมใหลุกลามไปบริเวณอ่ืน 

 2. ลดการกัดเซาะและพังทลายของลําหวยในฤดูฝนเปนแหลงน้ําเพื่อใหสัตวปากินในฤดูแลง เปน
แหลงท่ีอยูอาศัยและขยายพันธุสัตวปา 
 3. เทศบาลกับชุมชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนของสาธารณะโดยรวมใจ
กันทํากิจกรรมที่มีประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  7 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน  และมีเปาหมายใหมีการบริการ
ประชาชนในดานตางๆ  ท่ีอยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง  โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริการประชาชนเปนไปอยาตอเนื่องและเปนการ
ใหบริการในเชิงรุก  จึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหถูกตอง ครบถวน  ทั้งยังเปนการสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดสวน
รวมในการนําเงินภาษีมาพัฒนาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ  ณ  สํานักงานเทศบาล     
ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ออกใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่แกประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด  จํานวน  10  หมูบาน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 ทําหนังสือประชาสัมพันธไปยังผูใหญบานทุกหมูบานใหทราบถึงกําหนดการออกพื้นที่จัดเก็บภาษี 
 6.3 ออกใหบริการประชาชนในแตละหมูบานตามกําหนดการ 
 6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดขอบ 
 ฝายพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวกในการชําระภาษีทั้งหมด จํานวน  10  หมูบาน 
 2. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพใหถูกตองและครบถวน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสรมิการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆดาน  ที่ทําใหเกิดปญหา เชน  
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยี  สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา  สนใจแตวัตถุนิยม  ไมรูจักการประมาณตน  ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ  ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง  ปลูกฝงอบรม  บมเพาะใหเด็กและเยาวชน
มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรม  โยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถายทอด  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการมใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ  รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน  มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  และเห็นคุณคา
ของวฒันธรรมคานิยม  ความเปนไทย  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ  จึงได
จัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลน้ําโจ  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)  ข้ึน  เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน  เปนการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล  ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน  และเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรม  คานิยมความเปนไทย  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พุทธศักราช 
2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ใน
การพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และ 
(6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ใหเทศบาลเมืองพัทยา  และองคการ
บริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น   
ของตนเอง  ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.
2553 มาตรา 6  ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรู  มีคณุธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได 
  3.2  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  สามารถใชชีวิตอยางสมดุล  ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  3.3  เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
แบงปน  และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

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

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
  10.1  เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
  10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม  สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นได 
  10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน  และ
รูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  9 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติไดบัญญัติในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาจากสื่อ     
ที่เปนของจริง  ไดเรียนรูอยางมีความสุข  โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวคิดและแนวทาง
ในการดําเนินงาน  โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวคิดและแนวทางในการดําเนินงาน
โดยการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริง  ในการทําการเกษตร  เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักวิถีชีวิตของทองถิ่น  
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ฝกทํางาน มีความอดทนในการทํางาน รูจักการทํางานเปนหมูคณะ  มีความเสียสละ  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน     
เพ่ือพัฒนากระบวนดารเรียนรูและพัฒนาทักษะตามวิถีพอเพียง  สามารถพ่ึงพาตนเอง ชวยเหลือเกื้อกูลกันและ
นําไปสูความเขมแข็งในการดําเนินชีวิตตอไป  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตัวเองทํา  และนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวนั 
  ดังนั้นเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรู  จึงจัดทําโครงการเกษตร   
เพ่ือชีวิตตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือจัดแหลงเรียนรู ใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริง 
  3.2 เพ่ือใหนักเรียนมีสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
  3.3 เพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบอดทนตอการทํางาน  คิดเปนทําเปน แกปญหาเปน 
  3.4 เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีทํา 
  3.5 เพ่ือสรางความรูดานโภชนาการและดานเกษตรกรรมใหนักเรียน  ผูปกครองรวมทั้งชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการบริโภค  อาหารที่มีคุณภาพ  ถูกหลักโภชนาการ  มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและมี
ความรูดานเกษตรกรรม 

4.  เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  4.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  4.2  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูจากฐานการเรียนรูได 
  เชิงคุณภาพ 
  4.1  นักเรียนไดเรียนรู จากแหลงเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ที่อยูในสภาพท่ีเหมาะสมเอ้ืออํานวย   
ตอการเรียนการสอน 
  4.2  นักเรียนบริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการมีสารอาหารครบ 
  4.3  นักเรียนไดเสาะแสวงหาความรูโดยวิธีที่หลากหลาย ไดศึกษาจากของจริง และไดเรียนรู
อยางมคีวามสุข 
  4.4  นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและสามารถ
ขยายผลไปสูชุมชนและทองถิ่นได 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
  โรงเรียนทองทิพยวิทยา 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ สนับสนุนงบประมาณ  จํานวน  50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  โรงเรียนทองทิพยวิทยา 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
  10.1  นักเรียนไดรับประสบการณมีทักษะชีวิตที่สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียน 
  10.2  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูในการทําเกษตรท่ีเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
  10.3  นักเรียนไดฝกการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการเรยีนรูและพัฒนาทักษะตามวิถีพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  10 

 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการจัดการน้ําเสียในชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโจ  

    อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
น้ําสําคัญตอทุกชีวิตแตเรากลับไมใหความสําคัญตอน้ําและสายน้ํา  ตนน้ําหลายแหงแหงเหือด                 

เพราะปาถูกทําลาย แมน้ําลําธารหลายสายกําลังเนาเสียเพราะมลพิษ และมีอีกมากมายที่ถูกมนุษยปรับแตงให               
ตรงดาดซีเมนตริมฝงสรางเขื่อนกันน้ํา หรือผันน้ําไปยังลําน้ําอีกสายหนึ่ง จนเปนเหตุใหระบบนิเวศเสียหายและ
พังทลายในที่สุดแมน้ําลําธารไมใชแคทางใหน้ําไหลไป แตเปนทั้งที่อยูอาศัยของพืช สัตวและสิ่งมีชีวิตมากมาย
หลากหลายทั้งยังเปนเสนทางใหสารอาหารไหลจากแผนดินไปหลอเลี้ยงชีวิตชายฝงและในทะเลราวกับเปน       
เสนเลือดหลอเลี้ยงรางกาย คําวา “แมน้ําลําธารเปนเสนเลือด หลอเลี้ยงแผนดิน”  

เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนหนวยงานราชการมีหนาที่ดูแลรักษา อนุรักษทรัพยากรน้ําและการจัดการน้ําเสีย
ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 50 (2) ใหมีและ
บํารุงทางบกและทางน้ํา ซึ่งเทศบาลตําบลน้ําโจเล็งเห็นถึงปญหาน้ําเนาเสีย เปนปญหาที่สําคัญสงผลตอสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคม เนื่องจากน้ําที่เนาเสียเปนบอเกิดของปญหาอีกมากมาย การขยายตัว
ของประชากร สงผลใหมีปริมาณของเสีย  เชน มลภาวะทางอากาศ สงกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน              
เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคตาง ๆ รวมถึงสัตวที่สามารถแพรเชื้อโรคสูมนุษยได นอกจากนี้ยังทําใหเสียทัศนียภาพ   
ที่สวยงามอีกดวย อาจจะทําใหเกิดปญหาชุมชนที่ไมนาอาศัยอยูตามมา และอาจสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลน้ําโจในทายที่สุด 

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการจัดการ             
น้ําเสียในชุมชน เพื่อชักชวนใหเด็กและผูใหญสามารถ “อานสุขภาพ” สายน้ําลําธารจากสังคม “สัตวเล็ก              
น้ําจืด” หรือตัวออนแมลงน้ําที่อาศัยอยูตามกอนหิน พ้ืนทราย ใตทองน้ํา ซึ่งใชเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ําดวยวิธีทาง
ชีวภาพได  โดยประเมินรวมกับลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ของสายน้ํา  เชน  พงพืชริมฝ ง  สั งคมสัตว                    
ริมฝง ลักษณะความคดเคี้ยว  สี  อุณหภูมิ  และความเรว็ของน้ํา   เปนตน 

3.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีการเรียนรูและดูแลสิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยอาศัยการสํารวจและดูแล
แมน้ําดวยการใชสายน้ําเปนสื่อเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. พื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรัก หวงแหน และรักษาสายน้ําในทองถ่ิน  
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4.  เปาหมาย 
  - นักเรียนโรงเรียนทองทิพยวิทยาระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน จํานวน 50 คน 
  - ครูและเจาหนาที่กองสาธารณสุข  จํานวน 10 คน 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
ณ โรงเรียนทองทิพยวิทยาและโบสถบานตอ  

6.  วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอโครงการและแผนงานเพ่ือขออนุมัติดําเนินงาน  
 2. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 
 3. จัดอบรมใหความรูเรื่อง  
  3.1 อบรมใหความรูการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการจัดการน้ําเสียในชุมชน 
  3.2 อบรมใหความรูการจัดการสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะในแมน้ํา คูคลอง 
  3.3 กิจกรรมนักสืบสายน้ํา แบงกลุม จํานวน 4 กลุม โดยมีกิจกรรมดังนี ้
   3.3.1 สํารวจธรรมชาติสายน้ํา  
    - กําเนิดสายน้ํา 
    - ความสําคัญของน้ําและแหลงน้ํา 
   3.3.2 ตรวจสุขภาพน้ํา  
    - สํารวจคุณภาพน้ําทางกายภาพ 
    - สํารวจคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 
    - สํารวจกายภาพน้ําและชายฝง 
    - สํารวจปริมาณน้ําและการไหลของน้ํา 
    - สํารวจหาเอกลักษณและสัตวเดนประจําสายน้ํา 
    - ประเมินสุขภาพสายน้ํา 
 4. จัดตั้งกลุมนักสืบสายน้ําเพ่ือดูแลรักษา และสํารวจคุณภาพน้ําในชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน  15,000  บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ  

 
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 

-สามารถจัดตั้งกลุมนักสืบสายน้ําเพ่ือดูแลรักษา และสํารวจคุณภาพน้ําในชุมชน  
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 1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมพานองเขาวัดเนื่องในวันเขาพรรษา 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
 ประเพณีแหเทียนพรรษา เปนประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเปนเวลานาน ประเพณีแหเทียนพรรษา เกิด
จากความจําเปนที่วาสมัยกอนยังไมมีไฟฟาใชเชนปจจุบัน ดังนั้น เมื่อพระภิกษุอยูรวมกันมากๆเพ่ือปฏิบัติกิจวัตร 
เชน การสวดมนตตอนเชามืดและพลบค่ํา การศึกษาพระปริยัติธรรม การบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ จําเปนตองใชแสง
สวางจากเทียน ชาวบานจึงไดรวมกันนําเทียนมาถวายซึ่งชวงตนก็จะถวายเปนเทียนเล็กๆธรรมดา ครั้นตอมาก็ไดมี
การมัดเทียนเล็กๆมารวมกันคลายตนกลวยหรือลําไมไผแลวติดกับฐาน ที่เรียกวา ตนเทียน หรือตนเทียนพรรษา 
และก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเปนเทียนพรรษาอยางท่ีเราเห็นกันอยูในปจจุบัน ในความเชื่อของชาวพุทธจะทํา
เทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และไดยึดเปนประเพณีท่ีจะนําเทียนไปถวายพระภิกษุในชวงเขาพรรษา เพ่ือปรารถนา
ใหตนเองมีสติปญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสวางของดวงเทียน ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในชวง
เทศกาลเขาพรรษาไดไปบําเพ็ญกุศล เชน ทําบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต ฟงธรรม เจริญภาวนา ตลอดจนไป
ศึกษาหาความรูกับพระภิกษุ ซึ่งตอมาไดเกิดเปนประเพณีนิยมที่จะใหลูกหลานไปบวชเรียนในชวงเขาพรรษา 
เพ่ือใหไดศกึษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคและไดฝกฝนตนเอง 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๘) 
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
น้ําโจ ในฐานะท่ีเปนสถานศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน และเพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการดําเนินการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น(ขั้นพัฒนา) 
มาตรฐานที่ 9 ศูนยพัฒนาเด็กเลกมีการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ตัวบงชี้ท่ี 
9.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม และตัวบงชี้ที่ 9.6 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญา
ไทย อยางสรางสรรคจึงไดกําหนดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงามของชาติ
ไทยใหคงอยูสืบไป 

3.  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ดีงามใหยังคงอยูกับทองถ่ิน
ตลอดไป 
 2. เพ่ือปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 3. เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา 
 4. เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวพิธีการทางศาสนา  

4.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากร/เด็กทุกคนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลน้ําโจเขารวมโครงการถวายเทียนเขาพรรษา   

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
 วัดในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ หรือสถานที่จัดกิจกรรม 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1 วางแผนการดําเนินงาน พรอมเขียนโครงการ 
 6.2 ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 6.3 ทําหนังสือเชิญรวมงานโครงการวันเขาพรรษา 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการที่ไดวางแผนไว 
 6.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 -ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการไดรวมสืบสาน และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป 
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 10.3 เด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาคือ วันเขาพรรษา 
 10.4 เด็กเกิดการเรียนรูเก่ียวกับพิธีการทางศาสนา 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมพานองทองธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก  ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นวาเปนสิ่งที่งมงาน  ไรสาระ 
ลาสมัย  จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ
ในชีวิตที่เกิดข้ึนได  จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด  กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัว
ตาย  หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด 
  เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เปนอนาคตของชาติเปนกลุม
คนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต    
เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค  สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่พัฒนาตนเอง      
ใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา  เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญกาวหนาและมั่นคง   
ของชาติ  เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป  เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม  มีศีลธรรม  และมีคานิยม
ในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 
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3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผู เขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคใีนหมูคณะ 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
 3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 
 3.5  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 

4.  เปาหมาย 
 เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 
 6.2  จดัทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3  ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
 6.4  ประสานคณะวิทยาการและประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 
 6.5  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6  จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม 
 6.7  บรรยายธรรมะ 
 6.8  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 -ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
 10.1  ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาแกเด็ก 
 10.2  ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง 
 10.3  ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลน้ําโจ  “โตไปไมโกง” 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหา ที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล   มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล
มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม และ (6)  สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ใหเทศบาลเมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล     
มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2553มาตรา 6    
ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  ความรู           
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และมาตรา 25 กําหนดให
รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลน้ําโจ (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  ขึ้น  เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและ
คานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ  ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลที่สุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง    
มีความซื่อสัตยสุจริต  การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยะแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ  ไมคดโกง  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม  ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม  มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ  และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเดก็และเยาวชนเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 3.2  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน  ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 

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

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
 6.2  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 6.3  ดําเนินการตามโครงการ  
 6.4  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
 10.1  เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
  10.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการวันเด็กแหงชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ตั้งแต 
วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีความวา  “คนทุกคนมีหนาท่ีตองทํา     
แมเปนเด็กก็มีหนาที่อยางเด็ก คือ ศึกษาเลาเรียน หมายความวา จะตองเรียนใหรูวิชา ฝกหัดทําการงานตางๆให
เปน อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจใหประณีต ใหสุจริต แจมใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพ่ือ
จักไดเติบโตขึ้นเปนคนที่มีความรู ความสามารถและมีประโยชน ตอชาติบานเมือง” เด็กเปนทรัพยากรบุคคลท่ี
สําคัญยิ่งตอประเทศชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียม
ตัวที่จะเปนกําลังของชาติดวย การขยันหมั่นศึกษาหาความรูและใชเวลาใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทํางานดวยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต 
ตลอดจนมีความเมตตากรุณาชวยเหลือเอื้อเฟอผูอื่น เสียสละและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม ชวยกันรักษา
ความสะอาดและอนุรักษทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสวนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึงอนาคต
ของตนและของประเทศชาติโดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัยแลวก็จะไดชื่อวาเปน“เด็กดี”     
ชาติบานเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป 
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 อาศัยอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบการจัดสาธารณะ
ใหแกประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงการจัดการดานการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชนตามความพรอมความ
เหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถิ่นและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม 
ตามอํานาจหนาท่ี  มาตรา ๕๐ (๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก ยุวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (๘) ภายใตแหง
กฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่บํารุงศลิปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดกําหนดใหมีการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 ขึ้น ณ เทศบาลตําบลน้ําโจ  
โดยใหเด็กในภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจและพ้ืนที่ใกลเคียง ไดรูถึงความสําคัญของตนเอง  รูถึงความมีระเบียบ
วินัย รูจักสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับเปนผู ท่ีมี
ความสําคัญของประเทศชาติ ดวยการตั้งใจใฝศึกษาเรียนรู ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย รูจักการใชเวลา 
ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตยสุจริต  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข   

3. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กไดตระหนักถึงคุณคาบทบาท และความสําคัญของตนเอง มีความกลา
แสดงออก มีจิตสาธารณะ 
 ๒. เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันมีองค
พระมหากษัตริยเปนพระประมุขและสงเสริมใหเด็ก ไดรับความรูความบันเทิงควบคูกัน 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนไดรวมทํา
กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็ก 
 ๔. เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นสงเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน ใหชวยกันระดมสรรพ
กําลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งทางรางกาย จิตใจ ปญญาและสังคมทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ 
 ๕. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแหงชาติ
และรวมทํากิจกรรมตามซุมตางๆ  รวมกัน 

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

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติจัดทําโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 ๒. ประสานงานกับโรงเรยีนและหนวยงานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 ๓. ประชาสัมพันธโครงการ 
 ๔. ดําเนินการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 ๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  150,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
  ๑. เด็กไดตระหนักถึงคณุคาบทบาท และความสําคัญของตนเอง 
  ๒. เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันมีองคพระมหากษัตริยเปน 
พระประมุขและสงเสริมใหเด็ก ไดรับความรูความบันเทิงควบคูกัน 
  ๓. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน 
ใหการคุมครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและสงเคราะหชวยเหลือเด็กและเยาวชนเปนพิเศษ 
  ๔. เปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นสงเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน ใหชวยกัน 
ระดมสรรพกําลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพดีข้ึน ทั้งทางรางกาย จิตใจ ปญญาและสังคมทัดเทียม
นานาอารยะประเทศ 
  5. ประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแหงชาติ 
  6. เด็กและเยาวชนเขาใจบทบาทขอตนเองในสังคม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปรับหลักสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เด็กอายุ 3-5 ป เปนชวงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรูของ
เด็กในวัยนี้จะเขาใจจากรูปธรรมไปสูนามธรรม การจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กในระดับปฐมวัยจึงจําเปน
จะตองมีหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนทิศทางในการจัดการศึกษาใหเด็กในระดับปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา สาระ  กิจกรรมทั้ง 6 หลัก และระดับอายุของเด็ก 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกําหนดหลักสูตรปฐมวัย ป 2546 โดยกําหนดใหพัฒนาการศึกษา
โดยมีแผนการจัดประสบการณตามบริบทของผูเรียนเหมาะสมกับวัย โดยมีสาระการเรียนรูทั้ง 4 สาระ เพ่ือพัฒนา
เด็กใหเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ดานคือ ดานรางกาย  ดานอารมณ-จิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา 
 ดังนั้น งานการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัยขึ้นโดยคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพ่ือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให
เด็กเกิดการเรียนรูไดเหมาะสมกับวัย และสามารถนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเกิด
การพัฒนาตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณที่เหมาะสมตามวัย 
 3.2 เพ่ือนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสรางความตระหนักและมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตสําหรับเด็กปฐมวัย 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานบริหารการศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจไดรับการปรัรบปรุงตาม

แผนการจัดประสบการณที่เหมาะสม 
3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจไดนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสรางความ

ตระหนัก  
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อปองกนัการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
  - 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร     
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร     
และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร     
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6              
ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ xx เดือนxxx 
25xx     และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   ลงวันที ่xx เดือนxxx 25xx 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใสและตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี   
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25xx 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานเดินงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
 - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
 - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกกวา 90 % 
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียนราษฎร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ มีภารกิจใหบริการงานทะเบียน ใหบริการประชาชนเก่ียวกับการแจงเกิด แจงตาย 

ยายที่อยู กําหนดเลขที่บาน โดยดําเนินการ ณ ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) ณ สํานักทะเบียนอําเภอแมทะ เพื่อใหบริการอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการท่ีดี ในขั้นตอนการจัดทํางานทะเบียนราษฎรไดกําหนดแนวทาง
เพ่ือปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานโดย 

-  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ชวยในการจัดเก็บขอมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเขา
สูระบบตองเปนผูรับผิดชอบเฉพาะที่ตองผานการตรวจสอบหมายเลขประจําตัว รหัสลับ และลายพิมพนิ้วมือของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูอนุมัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปองกันการทุจริต และสรางความมั่นใจแกประชาชนใน
เรื่องความถูกตองของระบบงานทะเบียน 
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-  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 สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกัน
การทุจริต 
 -  กระบวนงานเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน และการบริการสาธารณะ 
   -  ลดความยุงยาก ซับซอนของกระบวนงาน 
  -  สรางการมีสวนรวมกับผูรับบริการ 
  -  ใหบริการอยางเปนธรรมเสมอภาค 
  -  มีมาตรฐานในการใหบริการ 
 -  กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบ อนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง 
  -  มีเกณฑการตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใหดุลพินิจ 
  -  มีการใหขอมูล และสรางความขาใจกับผูรับบริการงานทะเบียน 
  -  เนนความถูกตองตามระเบียบ 
  -  มีฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัต ิ
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปอยกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูรับบริการไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกตองของระบบงาน
ทะเบียน 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักทะเบียนอําเภอแมทะ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทยีมกัน และไม
เลือกปฏิบัติ 
 6.2  ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 
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9.  ผูรับผิดชอบ 
งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 เกิดความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ และประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน  
และไมเลือกปฏิบัต ิ
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในการดําเนินงานทะเบียน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งท่ี 11/2557  เมื่อวันที่  
22  ธันวาคม  2557 มีมติเห็นชอบการกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงนิรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เปนไปตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข 
และวิธีการที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตหรือนอกเขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.ท.จ. จังหวัดคัดเลือกขึ้น
บัญชีไว เพ่ือใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามตัวชี้วัดท่ี  1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ โดยใหดําเนินการสํารวจกับผูมารับบริการสาธารณะโดยตรงกับเทศบาลตําบลน้ําโจทั้งปงบประมาณที่
ขอรับการประเมินผล 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูขอรับบริการเทศบาลตําบลน้ําโจ  ทั้งปงบประมาณท่ีขอรับการประเมินผล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตหรือนอก
เขตจังหวัดตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศกึษาที่ ก.ท.จ. จังหวัดคัดเลือกขึ้นบัญชีไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 นําผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เทศบาลตําบลน้ําโจ มาประกอบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลน้ําโจ  ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนด 
 
 2.3 มาตรการการใชดุลพินิจและใชอาํนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
กฎกระทรวงและผังเมืองรวมจังหวัดลําปาง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร 
เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็
อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงได
กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
เปนไปอยางรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ 

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

5. พื้นท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองชาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบหมายอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ท้ังที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ  อนุมัติ   อนุญาต   ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่  สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย  ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37  ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส  ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง 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 
และอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดลําปาง 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วเปนธรรม  ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม“สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายก เทศมนตรีตําบลน้ําโจ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที ่ 
27 พฤศจิกายน 2545 ไดกําหนดใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ        
ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ  โดยแตงตั้งปลัดเทศบาล เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการ
อยางนอย 2 คนเปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
และใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง  
เทศบาลตําบลน้ําโจ     
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชา        
ไดพิจารณาไว  โดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
พนักงานจาง  เทศบาลตําบลน้ําโจ   
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง  
เทศบาลตําบลน้ําโจ พิจารณาทบทวนผลพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ    
เสนอมา โดยใชหลักเกณฑ ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง            
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที ่ 27  พฤศจิกายน  2545  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  เดือน มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคมของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
เปนแนวทางเดียวกัน  และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโจ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจาย ใหความรู     
ความเขาใจในการปฏิบัติ  ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพ  ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเปนตอการบรหิารงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๓.  วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวของ 

  ๓.๒  เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔.  เปาหมาย 

  บุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๕.  พื้นท่ีดําเนินการ 

  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๖.  วิธีดําเนินการ 

  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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๘.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

๙.  ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  ๑๐.๒  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๑๐.๓  เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซือ้จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลน้ําโจ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ       
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวนความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496       
มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข     
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ      
จัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23             
ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับ
ประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน       
การจัดซื้อจัดจาง เพ่ือประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกโครงการ        
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามโครงการและกิจกรรม 
ตางๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน  2 ชองทาง เชน ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสายในเขตเทศบาล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - การจัดซื้อ-จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจาง 
  -  ประกาศ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศ กําหนดวนั เวลา สถานที่ในการตรวจรับงานจาง 
  -  ประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจาง   
  - ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจาง  
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก        
ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงตามสายในเขตเทศบาล หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 งานพัสดุ  กองคลัง   เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1  ผลผลิต 
  - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2  ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  6 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ
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2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล  ทั้งท่ีเปนหนาที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2542  และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีก
มากมาย  ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค  เปนธรรม  อันเนื่องมากจากภารกิจ  และผูมา
ขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที  การตอบสนองความตองการเกิด
ความลาชาไมเปนธรรม  และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดควิ   ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ  สงผลตอมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคทาย   ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546  มาตรา  6  ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ไดแก  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน  และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก  และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
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 ดังนั้น  เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง  เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน  โดยไมเลือกปฏิบัติ   จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอชําระภาษี  
คาธรรมเนียม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค  เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที ่

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรควิในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร  ผูรับผิดชอบ  ในการดูแล  กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชมุชี้แจง  แนวทาง   กําหนดรูปแบบวิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ  ตามความจําเปนและเหมาะสม 
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 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว  และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายไตรมาส   เพื่อนํามาปรับปรุง  แกไข
การใหบริการอยางมีคณุภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดขอบ 
 ฝายพัฒนารายได  กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง   
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ใหไมนอยกวารอยละ  70  ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส  ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที ่
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  7 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”   และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว   จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี  พ.ศ. 2546  โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลัดเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดย
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี         
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ  ท่ีผูบริการและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน      
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการและเกิดความประทับใจและ    
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พึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง      
ความตองการของประชาชน  อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ังถึงและแกไขปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ และผูมาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ    

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
 6.2  จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3  จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับปรุงละระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2  ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3  จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
  6.4.4  จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5  จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคาํรองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6  จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ   โดยจัดใหมีการบริการแก 
ประชาชนท้ังเวลาทําการ  ชวงเวลาพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
 6.5  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ  เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
ทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
 10.1  ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3  มีทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ  ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการลบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
 2.4 การเชิดชเูกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที ่
ประจักษ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันแมแหงชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ ท่ีมาของโครงการ 
  ความกตัญูกตเวทีเปนคุณธรรมสําคัญในระบบจริยธรรมของสังคมไทย ท่ีมีพระพุทธศาสนาเปน
พ้ืนฐานวันแมแหงชาติเปนวันท่ีคนไทยทุกคนมีโอกาสไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอแมของตนและ/หรือผูที่เปน
เสมือนแมบังเกิดเกลา การที่วันสําคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
นั้น นับเปนวโรกาสมหามงคลอยางยิ่ง พระราชกรณียกิจตางๆ ของพระองคสรางทั้งความผาสุกใหแกคนไทยโดย
ทั่วถึง และความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศชาติตลอดมา พระองคจึงทรงเปนเสมือนมารดาของผืนแผนดินไทยท่ี
เกื้อกูล เลี้ยงดูคนไทยอยูทุกเวลา ดวยเหตุนี้เอง พสกนิกรชาวไทยจึงจัดโครงการเฉลิมฉลองในวันแมขึ้นมา        
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และความกตัญูกตเวทีที่มีตอแมบังเกิดเกลา  
ผูที่ไดอุปถัมภค้ําจุนตนมาจนสามารถยืนหยัดอยูทุกวันนี้ได ไมวาในวันนี้ ลูกจะเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใด 
แมยอมอยูเบื้องหลังความสําเร็จเสมอ และพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกในทุกโอกาส แมบางคนถึงกับยอมอดมื้อกินมื้อ
เพ่ือใหลูกมีกินมีใชและบางรายยอมทํางานผิดศีลขอ ๑ เพ่ือใหลูกมีโอกาสเปนพระอริยเจาผูบริสุทธิ์ผุดผอง 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการวันแมแหงชาติขึ้น เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดี นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

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

นักเรียน  ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
๓. เพ่ือเทิดทูนพระคุณของแม และยกยองบทบาทของแมที่มีตอครอบครัวและสังคม 

 ๔. เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติคุณแกแมผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เปาหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติจัดทําโครงการจัดงานวันแมแหงชาติของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๒. ประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๓. ประชาสัมพันธโครงการ 
  ๔. ดําเนินการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาต ิ
  ๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน  15,000  บาท   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. รวมแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
2. ประชาสัมพันธและเชิญชวนใหหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  พอคา ประชาชนและนักเรียน  

ไดรวมแสดงความจงรักภักดี  และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 3. เทิดทูนพระคุณของแม และยกยองบทบาทของแมท่ีมีตอครอบครัวและสังคม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน  ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม
ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม  ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข  โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิริยะอุตสาหะ  กลาหาญ   ซื่อสัตยสุจริต  และเสียสละเพื่อ
สวนรวมถือเปนหลักสําคัญของการทําความดี  ดังนั้น  เพื่อสงเสริมใหบุคลากร  หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลน้ําโจ  ผูที่ทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ  อยางสมํ่าเสมอ  เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงจัด
กิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย  สุจริต  และการตอตานการทุจริตแกบุคคล  หนวยงาน  องคกร
ดีเดน  ผูทําความดี  มีความซื่อสัตยสุจริต  และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ  
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการ
ยกยองชมเชย  และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหประชาชน  
หนวยงาน  องคกรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจมีคานิยม  ยกยอง  เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน  และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน  หนวยงาน  องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโจตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  ใหประชาชน  หนวยงาน  องคกรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ
มีคานิยม  ยกยอง  เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

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

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ   

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน 
 6.2  คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล  หนวยงาน  องคกรทําความดี  เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 6.3  จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ  และมอบใบประกาศแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

10.  ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
 10.1  ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน  ผ็ทําคุณประโยชนหรือเขานวม
กิจกรรมของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 10.2  ประชาชน  หนวยงาน  องคกรในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  ยกยอง  เชิดชู  และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง    เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที ่12 กันยายน 2557  ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

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

4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาล  ครู  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป   สังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ” 

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

ปฏิบัติหนาที่ ของสวนราชการตองใชวิ ธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ งคํานึงถึ ง                   
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูลการติดตาม ตรวจสอบ                 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของตองละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา                    
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดเทศบาล
ตําบลน้ําโจจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจกับปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการ
กอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง               

การปฏิบัติราชการ  
3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5.  พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวม 
กันพิจารณาและเลอืกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิต ิดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆและผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที ่11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

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

ขอมูลเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
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1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด 

1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 การคํานวณผลการประเมินการปฏิบตัริาชการผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

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

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูบังคับบัญชาสามารถนําผลประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  มาใชประกอบการพิจารณา
ในเรื่องตางๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนัน้  ไดแก  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และคาตอบแทนอื่นๆ  การ
ใหเงินรางวัลประจําป  การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน  การแตงตั้งขาราชการ  การใหออกจากราชการ  
การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตํ าบลน้ํ าโจ  ใหความรวมมือ กับหนวยตรวจสอบท่ีไดดํ า เนินการตามอํานาจหนาที่                
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหาย    
ที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว  
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เทศบาลตําบลน้ําโจ ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที ่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ     
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป  ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว         
อยางชาไม เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได รับแจงขอทักทวง กรณทีี่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยัน
วายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัด ใหเสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีที่มี
การตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให งานนิติการ ดําเนินการทางวินัย  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ เพื่อความโปรงใส และปองกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป  ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลน้ําโจ มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลน้ําโจมีความโปรงใสและปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
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มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอาํนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1.ชื่อโครงการ  :  มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 

2.หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงการและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพ่ือใหประชาชนสามารถสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลน้ําโจไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพื้นที่ ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - งบประมาณรายจายประจําป ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - แผนการดําเนินงาน ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - แผนอัตรากําลัง ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - แผนการจัดหาพัสดุ ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร, เว็บไซด 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - ขอมูลรายรับและรายจาย ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน ตดิประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น ติดประกาศ, ศนูยขอมูลขาวสาร 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ติดประกาศ, เว็บไซด, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ติดประกาศ, ศูนยขอมูลขาวสาร 
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ติดประกาศ, ศนูยขอมูลขาวสาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน, กองคลัง, สํานักปลัด เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
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 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน
เองได 
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 
 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - เผยแพรในเฟสบุค/ทางไลนกลุมเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
  

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

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

2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม  จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การบริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่
จําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยจอมูลขาวสาร  ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 มาตรา  58  บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย  การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน  เพ่ือใหประชาชนจะสามารถแสดงความเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
  การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  นําความโปรงใสสูองคกร  เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อ
เกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ   

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดกิจกรรมใหความรู/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ ผานชองทาง
ตางๆ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  จํานวนกิจกรรม/ขอมูลขาวสารที่เผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ ของเทศบาล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และ
การรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริการงานราชการในปจจุบัน  ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได  
ตองมีความโปรงใส  ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล  ขาวสาร  ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู   เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  เสริมสรางและพัฒนาเครื่องขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ  และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป  และการจัดซื้อจัดจาง  
จัดหาพัสดุตางๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น  และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง  ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธ
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดขอบ   กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ   ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรจุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความ
เขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ 
และนาสนใจใหกับกิจกรรม ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวม
รับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อ
เทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและให
ความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยางถูกตอง
และโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกับอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคครีะหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจใหแกประชาชนโดยทั่วไปอยาง
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 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.วิธีดําเนินการ 
 ดําเนินการผลิตสื่อเองและหาผูผลิตที่มีอาชีพโดยตรง 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายรายจายประจํา คาใชสอยและคาวัสดุ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ  
 
 
 3.2 รับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแกไขเหตเุดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแล
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535               
ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้นเมื่อมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุรําคาญนั้นเพื่อ
แกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 

 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญจากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

5.2 เผยแพรประชาชนสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลน้ําโจ 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา      

สั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

9.2 สามรถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยใหบริการแกประชาชนแบบองครวม สามารถตอบสนอง         
ความตองการของประชาชน โดยมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึง          
และเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปนชองทางท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียนหรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดทําขั้นตอนกระบวนการและชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน 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. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด, กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนหรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
 2. ประชาชนทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยเทศบาลตําบลน้ําโจ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด

โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นคํารองผานชองทาง
ตางๆ ไดแกระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแส ดวยตนเองฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไข ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ  การรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลน้ําโจ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียน   ของเทศบาลตําบลน้ําโจข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง      
เรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อจัดหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่ที่รบัผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
6.2 จัดทําคูมอืดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและ
เปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ ให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียคูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงตามความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
งานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ของเทศบาลตําบล
น้ําโจ ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ  ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนทุกขเสร็จแลวใหแจง
ผูรองทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ          

มาปฏิบัติ 
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม

ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปจจุบัน ชวงเทศกาลปใหมของทุกป ที่ผานมาจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและสาธารณภัยไดทวี ความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิดความเสียหายทั้งดานชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก   เนื่องจากประชาชนตองการ
เดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเท่ียวไปในสถานที่ตางๆ  รวมถึงการจัดงานรื่นเริง และงานฉลองตาง ๆ อาจทําใหเกิด
อุบัติภัยทางถนนข้ึนไดโดยงาย เพ่ือเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ   

ดังนั้น  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม ข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔  

3. วัตถุประสงค 
 ๑)  เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  
 ๒) อํานวยความสะดวกดานการจราจรบริการประชาชนและแนะนําเสนทางแกผูใชรถใชถนนในเขตตําบลน้ําโจ 

๓)  เตรียมความพรอมในการบริการทางแพทยฉุกเฉิน ดานการกูชีพ กูภัย 
 ๔)  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ และบุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหการ
สนับสนุนแกหนวยงานอื่นที่รองขอมา 
 ๕) การมีสวนรวมของ ประชาชน ตํารวจ  ผูนําทองท่ี อปพร. ตํารวจบาน  
 ๖) เพื่อลดจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และบาดเจ็บใหนอยที่สุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนโดยท่ัวไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
๑)  จุดตรวจรวมบริการประชาชนปอมตํารวจแมปุง  
๒)  จุดตักเตือนประจําหมูบาน จํานวน  10 จุด ในที่ทําการตํารวจบาน 

6.  วิธีดําเนินการ 
 ๑) จัดตั้งจุดตรวจบริการรวมประชาชนชวงเทศกาลปใหม   จํานวน  ๑  จุด 
 ๒) จัดกําลังเจาหนาที่ อปพร.ประจําจุดตรวจ ณ ที่ทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
จํานวน  13,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ      
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑) แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒) จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  6 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปจจุบัน ชวงเทศกาลสงกรานต ของทุกป ที่ผานมาจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและสาธารณภัยไดทวี 
ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดความเสียหายทั้งดานชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก เนื่องจากประชาชน
ตองการเดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ  รวมถึงการจัดงานรื่นเริง และงานฉลองตางๆ   
อาจทําใหเกิดอุบัติภัยทางถนนข้ึนไดโดยงาย เพ่ือเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาล       
ตําบลน้ําโจ  

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

3. วัตถุประสงค 
 ๑)  เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต และอํานวยความสะดวกดาน
การจราจร แนะนําเสนทางแกผูใชรถใชถนนในถนนสายหลักสายรองในพ้ืนที่ตําบลน้ําโจ 

2)  เตรียมความพรอมในการบริการทางแพทยฉุกเฉิน ดานการกูชีพ กูภัยและดับเพลิง 
 3)  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ และบุคลากร ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 4) ออกตรวจตรารักษาความสงบรอยรอย รวมกับ ตํารวจ ฝายปกครอง  ผูนําทองที่ อาสาสมัครตํารวจ
บานและสมาชิก อปพร.  
 5) เพ่ือลดจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และบาดเจ็บใหนอยที่สุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
๑)  จุดตรวจรวมบริการประชาชนปอมตํารวจแมปุง  
๒)  จุดตักเตือนประจําหมูบาน จํานวน 10 จุด ในที่ทําการตํารวจบาน 

6.  วิธีดําเนินการ 
 ๑) ตั้งจุดบริการรวมประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต ณ ที่ทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ จํานวน  ๑  จุด 

๒) จัดตั้งจุดตักเตือนประจําหมูบาน จํานวน 10 จุด 
๓) จัดกําลังเจาหนาที่ อปพร.ประจําจุดตรวจ  ณ  ที่ทําการสายตรวจตําบลน้ําโจ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวน  5,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ๑) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑) สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดสวนหนึ่ง 
 ๒) ทําใหทราบถึงบทบาทหนาที่และความสําคัญของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  7 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีอาคารรานคารวมทั้งบานเรือนที่อยูอาศัย    
ของประชาชนที่อยูในชุมชนตางๆ  ซึ่งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดจนสิ่งแวดลอม จะตองไดรับ
หลักประกันความปลอดภัยดานอัคคีภัย ภายใตการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกชุมชน         
โดยประชาชนและชุมชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย จะตองมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ     
มีสวนรวมในการบริหารจัดการสาธารณภัยเบ้ืองตน มีการฝกซอมเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพประชาชนในสูพื้นที่ปลอดภัย อันเปน
การเตรียมความพรอมและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ เพ่ือลดภยันตราย  
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ 

 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและเสริมสรางทักษะความรูแกประชาชน งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงจัดทําโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหความรูแกผูเขารับการฝกซอม  
ใหเกิดความชํานาญและทราบถึงวิธีการตางๆ ไดอยางถูกตอง และปลอดภัย เปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ประชาชนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรกและสามารถใชอุปกรณในการดับเพลิงไดอยางถูกวิธี และสามารถลด        
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการในเขตพื้นที่ได 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูและมีความสามารถในการรับมอืกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของ

ตนเอง และมีสวนรวมในการแกไขสถานณฉุกเฉิน  
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประชาชนในชุมชนใหเกิดความตระหนักในความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
3. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชนและมีความพรอมสามารถจัดการกับภัยที่เกิดข้ึนได

อยางมีระบบ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ฝกซอมและสาธิตวิธีการใชเครื่องมือดับเพลิงเบื้องตนใหกับประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน  1 ครั้ง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6.  วิธีดําเนินการ 
1. ขออนุมัติดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามโครงการ 
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามโครงการ 
3. ดําเนินการจัดการฝกอบรมและฝกซอมแผน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน   15,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. ผูเขารับการฝกซอมแผน มีความรูความเขาใจในการเผชิญเหตุในชุมชน และการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยขั้นตน 
2. ผูเขารับการฝกซอมแผนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติและแกไข

เหตุการณเม่ือประสบภัยไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
3. ผูเขารับการฝกอบรมเกิดความมั่นใจในการใชชีวิตประจําวันและมีการประสานการปฏิบัติงาน

กับเจาหนาที่ของรับและสถานประกอบการเมื่อเกิดเหตุไดเปนอยางดี 
4. สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินทั้งหนวยงานของรัฐและประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  8 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญ  เกิดจากการกระทําของมนุษยแทบทั้งสิ้น   ทั้งนี้เนื่องมาจากประชากร

สวนใหญของประเทศไทยคงยังใชประโยชนจากไฟในการประกอบอาชีพ  เชน  การลาสัตว  การเก็บหาของปา การเผาปา 
เพื่อทําไรเลื่อนลอย  การกําจัดวัชพืชการเกษตรเพ่ือเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเปนตน  จากสาเหตุดังกลาว  ทําใหเกิดปญหาไฟ
ปาและหมอกควันสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเสมอมา  ในเขตพื้นที่ตําบลน้ําโจ  พ้ืนที่
ยังเปนปาเขาโดยเฉพาะหมูที่ ๔ และ หมูที่ ๙  และที่อ่ืนๆยังมีปญหาในเรื่องไฟไหมปาหญา  และเศษวัสดุเหลือใชจาก
การทําเกษตรกรรม ทําใหเกิดไฟไหมปาหญาอยูบอยครั้ง   

เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพ้ืนที่ตําบลน้ําโจ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงขออนุมัติจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ตําบลน้ําโจ 
ประจําป พ.ศ. 2563  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเตรียมความพรอมดานบุคลากร ยานพาหนะอุปกรณดับเพลิง และรถดับเพลิงใหพรอมใชเสมอ 
 2. เพ่ือรณรงคประชาสัมพันธ  โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธติดตั้งในพื้นที่ 
 3. เพ่ือจัดทําแนวกันไฟปาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอาจจะเกิดไฟไหมปาได 
 4. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพ้ืนที่ตําบลน้ําโจ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
-พนักงานสวนราชการ ผูใหญบาน หมูที่ 4,9  จิตอาสา ประชาชน ในพ้ืนท่ี ตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ     

จังหวัดลําปาง 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 -บานหนองหมูที่  ๔  และบานหนองพัฒนาหมูที่  ๙  ตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1. เสนอโครงการตอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.2. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการดําเนินโครงการ 
  6.3. ติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  6.4. ดําเนินการจัดโครงการ 
  6.5. สรุปผลการดําเนินงาน 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน   10,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลน้ําโจ   อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑. สามารถปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ลดปญหามลพิษสงเสริมกระตุนจิตสํานึกในการ
ปองกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและปาไมในพื้นที่ 
 ๑๐.๒. มีวัสดุอุปกรณในการดับไฟปา 
 ๑๐.๓. มีวัสดุอุปกรณในการปองกันภัยสวนบุคคลและเครื่องแตงกาย 
 ๑๐.๔. ผูไดรับการฝกอบรม มีความรูดานการปองกันไฟปามากข้ึน เพื่อจัดตั้ง ๑ ชุดปฏิบัติการ ประจําศูนยอป
พร.เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  9 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ในทุกป ที่ผานมาในเขตตําบลน้ําโจจะเกิดสถานการณ ภัยแลงสภาวะฝนท้ิงชวงประสบปญหาภัยแลง
เปนเปนประจําทุกปเสมอมา   เนื่องจากแหลงกักเก็บน้ําตามธรรมชาติมีนอย ตองอาศัยแหลงน้ําจากแมน้ําจาง และ ระบบ
ชลประทานเพียงอยางเดียว  อีกท้ังประชากรสวนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรม และใชประโยชนพ้ืนที่ปาเขาในการประกอบ
อาชีพ  เชน  การลาสัตว  การเก็บของปา ทําใหในฤดูแลงไมมีน้ําเพียงพอในการเพาะปลูก   การปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงสามารถดําเนินการไดหลายทาง ทั้งการทําฝายชะลอน้ํา ฝายกักเก็บน้ํา  เพ่ือสรางความชุมชื้นแกผิวดินและ 
เพ่ือชะลอการไหลของน้ําไว ไมใหเกิดการกัดเซาะพังทลายของหนาดิน อีกทั้งยังสามารถเปนแนวกันไฟไดอีกทาง
หนึ่ง 

  เพ่ือเปนการเตรียมการรับสถานการณภัยแลงที่จะเกิดข้ึน และเพ่ือเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน ดังนั้นงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจึงจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง ประจําป  ๒๕๖3  ตอไป  
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3. วัตถุประสงค 
  ๑) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงดานขาดแคลนน้ําเพื่อการอุโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
  ๒) เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดทัศนคติทีด่หีันมารวมมือปองกันรักษาปาและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๓) เพ่ือจัดซื้อ ทราย กระสอบทราย วัสดุตางๆเพ่ือทําฝาย  ไวใชในฤดูแลง  
  ๔) เพ่ืออนุรักษสรางแหลงน้ําธรรมชาติ  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ปาไม ใหอุดมสมบูรณ 
  ๕) จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ และปายโครงการ ฯ เก่ียวกับการปองกันไฟปาและการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6) เพ่ือเตรียมพรอม กําลังพล วัสดุอุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง คากระแสไฟฟาสําหรับโรงสูบน้ํา         
ที่จําเปนในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
- พนักงานเทศบาล , อปพร ,  ผูนําชุมชน , ประชาชน ,จิตอาสา   

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6.  วิธีดําเนินการ 
1) เสนอโครงการตอนายกเทศมนตรี 

  2). ประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนที่   เพ่ือขอรับความชวยเหลือกรณเีกินขีดความสามารถ 
  3) ประชาสัมพันธใหราษฎรในหมูบานรับทราบ เพ่ือรวมทํากิจกรรมรวมกันและชวยกันประหยัดน้ํา 
  4) รวมทํากิจกรรมทําฝายชะลอน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําในพ้ืนที่เมื่อเกิดภัยแลง 
  5) จัดทําปายรณรงคประชาสัมพันธ เก่ียวกับปญหาภัยแลง  
  6) จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

๗) รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสนอนายกเทศมนตรทีราบ 

7.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน   10,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ๑)  เปนการเพ่ิมความชุมชื้น และประชาชนไดมีแหลงน้ําไวใชในฤดูแลง 
  ๒)  บรรเทาสภาวะโลกรอนจากการเกิดไฟปาและลดการลุกลามใหญโตจากการเกิดไฟปาในพ้ืนที่
ตําบลน้ําโจไดทางหนึ่ง 
  ๓) เกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และปาไม 
  ๔) ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม มีความรัก ความสามัคค ี

5)  สามารถปองกันและแกไขปญหาภัยแลงจากการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในพ้ืนที่  
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 3.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
หมวด 1  องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลน้ําโจ  ตามที่ระเบียบฯ กําหนด มีจํานวน และวาระการดํารงตําแหนงตางกัน  เทศบาลฯ จึงตองดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงดังกลาว  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่
กําหนด 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ําโจในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 2. เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลถูกตองโปรงใส  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีตัวแทนประชาชนจากทุกภาครวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลถูกตองโปรงใส สุจริตและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ.2546 
ดานการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ, การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน, การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโจใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อสอดคลองกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5         
และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง
บทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเปนในการบริหารของเทศบาล     
ตําบลน้ําโจ 

4. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคณุวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลน้ําโจมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมแตงตั้งตัวแทนองคกรภาครัฐและเอกชนเขารวมเปนคณะกรรมการ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการของการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ( Public policy )  ที่มุงหวังตอบสนองความตองการในดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  
ทองถ่ินและชุมชนจึงควรมีความตระหนักและมีบทบาทรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ดวย
การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion ) โดยมุงเนนไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงดานสุขภาพ 
เปน “ มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ (Social determinant of health ) ทองถ่ินและชุมชนก็จะเปนศูนยรวมของ
การขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพ 
 นอกจากนั้น กองทุนยังเชื่อมโยงกับหลักการกระจายอํานาจ ( Decentralize ) ซึ่งมีแนวคิดลดบทบาท
ของรัฐสวนกลางในการดําเนินงานเอง รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนมากขึ้น เปนรูปแบบการกระจายอํานาจแกคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนการจัดความสัมพันธทาง
อํานาจหนาที่ใหมระหวางสวนกลาง สวนทองถิ่น และชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมกับประชาชน  
เพ่ือใหการดําเนินงานบริหารของทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนฯ เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดจัดทําโครงการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ ตามหลักเกณฑและแนวทางที่  สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไป ตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหการคดัเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน มีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ํา ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใตความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.๔ ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดลงได  ไมนอยกวารอยละ 20                   
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกอนเริ่มดําเนินโครงการ  
 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทุกประเภท ตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 10.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เทศบาลตําบลน้ําโจ มีคณะกรรมการบริหารที่ผานการ
คัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน อยางถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน และใหมีอํานาจหนาที่ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรายงานตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลใหประชาชนทราบอยางนอยปละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป  
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย มีความเปนอิสระ ละเอียดรอบคอบ 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาของเทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ สามารถดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมตอไป  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกิดกระบวนการติดตามประเมินผลที่ไดขอมูลที่ถูกตองเปนจริง และครบถวน 
 2. เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดทิศทางการบริหารงานได 

4. เปาหมาย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ, คณะกรรมการติดตามประเมินผลที่ไดรับการติดตาม
ประเมินผลที่ไดรับการแตงตั้ง และผูที่เก่ียวของ จํานวน 15 คน 
 2. กลุมตัวอยางของประชาชนในตําบลน้ําโจ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในตําบลน้ําโจ 10 หมูบาน โดยใหครอบคลุมยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 2. ติดตามผลการดําเนินโครงการ และจัดเก็บขอมูลประกอบการประเมินผล 
 3. สรุป ประมวลผล วิเคราะหขอมูล แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 4. จัดทํารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตอผูบริหาร 
 5. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามประเมินผลฯ ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และสภาเทศบาล
ตําบลน้ําโจ เพ่ือทราบแลวติดประกาศใหประชาชาทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวนไมนอยกวา 1 ฉบับ/ป 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  5 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสรางองคความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลว 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดใหเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลวการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการดําเนิน
กิจการของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗ กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในปจจุบัน ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  มีความสอดคลองและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นั้น  

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความเปนอิสระ ละเอียดรอบคอบ ครอบคลุมประเด็น
การพัฒนาของเทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมตอไป 
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3. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. เพ่ือใหความรูในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา

พ้ืนที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
3. เพ่ือใหความรูในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
  4. เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอปญหาและความตองการของชุมชนมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ได 

4. เปาหมาย 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจและผูแทนภาคประชาชนในตําบลน้ําโจ  200 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. อบรมใหความรูเรื่องแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. อบรมใหความรูเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
  3. อบรมใหความรูเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
  4. การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) โดยการนําปญหาความตองการของ
ชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน   20,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ๑. ผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
  ๒. ผูเขารับการอบรมมีความรูในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
  3. ผูเขารับการอบรมมีความรูในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
  4. ประชาชนไดเสนอปญหาและความตองการของชุมชน 
  5. ผูเขารรับการอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 (แบบทดสอบ Pretest / Posttest) 
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มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมายใน พ.ศ. 2544  
กําหนดใหเทศบาลตําบลน้ําโจ ในฐานะหนวยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายใน เปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู
กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานรับตรวจ ดาน
ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการ การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจรติในหนวยรับตรวจ 
 2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแบ
ภายในเวลาที่กําหนด 
 3. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการสังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครับ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป  ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ  
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่
ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปน 
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ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การมีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรัวไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมาการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ  ที่อาจมีขึน้ 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้ง ยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะ
ทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 3. รอยละของหนวยงานรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการใหความรูทีเ่ก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโจ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลน้ําโจเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่สอบ
รับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานของมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน    
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดมีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําปทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กําหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 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 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน สํานักปลัด  และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประ เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึง
ไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล  ครู  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางท่ัวไป   สังกัดเทศบาลตําบลน้ําโจ           
มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  โดย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้ง  โดยดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลน้ําโจ 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก ก.ทจ. 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที ่ 
ก.ทจ. มีมติ 

การเลื่อนระดบั/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต     ของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
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 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติ  และความเห็นชอบ          
จาก ก.ทจ. 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลน้ําโจ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันที่ ก.ทจ. มีมต ิ

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ           
ใหบุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา               
จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่
เกิดขึ้นดังกลาวได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  2 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานและเผยแพรผลการใชจายเงนิใหประชาชนไดรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลตําบลน้ําโจ เปนหนวยงานราชการ ที่มีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ พัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีใน
ทองถ่ิน โดยที่รัฐบาลไดใหอํานาจในการตัดสินใจ  และบริหารงานไดอยางอิสระ ภายใตกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของ  ดังนั้นเพ่ือเปนการควบคุมใหการดําเนินงาน และการใชจายเงินของเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปดวย
ความโปรงใส สุจริต และตรงตามวัตถุประสงค รวมถึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของ จึงไดกําหนดใหงานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตําบลน้ําโจ  จัดทํารายงานแสดงผลการ
รับจายเงินเสนอตอผูบังคับบัญชาและเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ ซึ่งจะทําใหประชาชนในทองถ่ินทราบถึงผล
การดําเนินงาน  ตลอดจนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการบริหารงาน  ของ
เทศบาลตําบลน้ําโจได  

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือเปนการการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวของ 

  ๓.๒  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  ๓.๓  เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน และการใชจายเงิน
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

๔. เปาหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  และประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ ภายสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ  

๖. วิธีดําเนินการ 

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

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ   กองคลัง  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ 
  ๑๐.๑  บุคลากรฝายการเงินและบัญชี กองคลัง  มีการการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

  ๑๐.๒  ประชาชนในทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป  ไดทราบถึงผลการดําเนินงาน ตลอดจน
สามารถตรวจสอบการใชจายเงินของเทศบาลได 
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 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสาวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่
เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจ จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับ
การฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโจ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลน้ําโจและหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอย ดําเนินการเสนอผูบังคบับัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา

ทองถ่ินเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมการประชุมหรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองที่รับผิดชอบ 
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรม เสนอประธานสภา 

โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ

นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ผลลัพธ 
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดเขารับการฝกอบรมและศึกษา ดูงาน  

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล 
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  เปน
กลไกลสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง  แตถึงแมจะเปน
อิสระ  สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน  นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร  สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน  เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยงาน
ตรวจสอบ  โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเพื่อใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  11  คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ   
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
  6.2  แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคระกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน  การ
จัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3  สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ 
  10.1  สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่  และรวมตรวจสอบการปฏิบัติของฝายบริหาร 
  10.2  การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ  และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน  อันไดแก  ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง  เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับ
ฝายบริหาร  และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 
  เทศบาลตําบลน้ําโจเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น  เกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน  จึงไดดําเนินกิจกรรมมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ  เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบรหิารงาน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการ
มีสวนรวมในการทํางาน 
  3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
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4. เปาหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  11  คน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
  -  แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลน้ําโจ  จํานวน  2  คน 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  2  คน 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  4  คน 
  -  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจ  จํานวน  5  คน 
 6.2  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจที่ไดรับการแตงตั้ง  เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  การพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโจเปนไปอยางตอเนื่อง  ตอบสนองความตองการของประชาชนเกิด
ทัศนคติท่ีด ี
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือเขารับการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้ง   มาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรูกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ของกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑเงื่อนไขทีเ่ก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  
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โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงจากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรูความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไมตอง
เสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ 
เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ   วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สิน 
3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจมิให ดําเนินกิจการที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจในแนวทาง การปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารเทศบาลตําบลน้ําโจ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
สนับสนุนผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจเขารับการอบรมตามหนวยงานของรัฐและเอกสาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  10,000  บาท 
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9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ ยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สิน 
10.3 ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโจ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบรูณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม  เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม  หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง  ก็ถือวามีการ
กระทําคอรรัปชั่นการปองกันและราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา  และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการ
คอรรัปชั่น 
  6.2  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่น
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1  คณะกรรมการชุมชนมีความรู  ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชั่นได 
  10.2  มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นในระดับเทศบาล 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
เทศบาล มีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม 
การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน  สามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งเทศบาลตําบล มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง  โดยการ
มีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน  ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน  
  ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลน้ําโจ  ในการรวมคิด รวมพิจารณา 
รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 
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  เทศบาลตําบลน้ําโจพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
  2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการ
ทุจริต 
  3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลน้ําโจ 

4. เปาหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ  
เขามามีสวนรวม  ในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลน้ําโจ 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
  2. ทําใหทุกภาคสวน มีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
  3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตําบลน้ําโจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี  3 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
  6.2 ประกาศประชาสัมพันธในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
  6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  เบิกคาใชจายตามความจําเปนและเหมาะสม  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
  งานธุรการ  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 


