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เทศบาลตาบลปากปวน
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง และ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลั กในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ มี ความเจริญ ก้าวหน้ าสามารถแข่งขันกั บต่างประเทศได้อ ย่างทั ดเทีย ม
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุ จริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลไอย่างเป็นรูปธรรม
สานักปลัด เทศบาลตาบลปากปวนจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) ขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลปากปวน ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย

เทศบาลต าบลปากปวน

ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ย งของ
การทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของหารทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าทุ จ ริ ต เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า การควบคุ ม และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่ น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญ เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
และจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสอังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ทีไ่ ม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ในทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รั บการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๖) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจ ริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

๒.หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริ ตคอรัปชั่นในประเทศไทย ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีควา ม
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลากับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ภ าพลั ก ษณ์ข องประเทศไทยเรื่ อ งการทุ จริ ต มี ผ ลในเชิ งลบ สอดคล้ อ งกับ กา รจัด อั น ดั บดั ช นี วั ด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั่วโลกที่ได้จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency Intemational-IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน เต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๔๔๘ อยู่ในอันดับที่ ๗๖ จาก
๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ ว่ า ในช่ ว งระยะที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nation Convention Against Corruption -UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง
สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ บนพื้นฐานของสั งคม
อุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยมติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจั ยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากฝ่ายการเอง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย" ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจ ริ ต" มีเป้ าหมายหลั กเพื่อให้ป ระเทศไทย ได้รับการประเมินดัช นีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้ น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption

Perceptions

Index:CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยื น จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
(๑) เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(๓) เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นไปตามหลั ก การบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองทีด่ ี

(๔) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๕) เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง

๔. เป้ำหมำย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ส นั บสนุน ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีแ ผนงานที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

๕. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
๑) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึ งร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริ หารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจ ริ ตและประพฤติ มิช อบ จนเป็ น ที่ ย อมรับ จากทุก ภาคส่ ว นให้ เป็น องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นต้น แบบ
ด้านการป้องกัน การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ กันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
มิติ
๑.การสร้างสังคม

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสร้างจิตสานึกและสร้างความ

๑.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

และฝ่ายประจา

๒.มาตรการ"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
๐
๐
๐
๐
0

0

0

0

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

มวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.มาตรการ"จัดทาคู่มือการป้องกันผลประ
โยชน์ทับซ้อน"
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและสร้างความ

๑.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและ

ตระหนักของภาคธุรกิจและประชาชน

ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต

๑.๓ การปลูกจิตสานึกและความตระหนัก

๑.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

30,000 30,000 30,000 30,000

๒.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก

30,000

แก่เด็กและเยาวชน
และเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรม:"โตไปไม่โกง")
รวม

จานวน ๖ โครงการ

30,000 30,000 30,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.การบริหารราช

๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ

๑.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต

การเพื่อป้องกัน

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การทุจริต

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ

๑.กิจกรรม"สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา

ปฏิบัติราชการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน"
๒.กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
๐
๐
๐
๐
๐

๐

๐

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี"
๓.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
๒.๓ การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/

๑.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

ปฏิบัติราชการ

จัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.มาตรการมอบอานาจของนายกองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือ

๑.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/

บุคคล

บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๓.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
12,000 12,000 12,000 12,000

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ

๑.มาตรการ"จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราช

รับแจ้งหรือพบการทุจริต

การของเทศบาลตาบลปากปวน
๒.มาตรการ"ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"
๓.มาตรการ"ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลกล่าวหาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
รวม

จานวน ๑๒ โครงการ

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.การส่งเสริมการ

๓.๑ การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล

๑.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

มีบทบาทและการมี

ข่าวสาร

ทางราชการ

ส่วนร่วมของภาค

๑.กิจกรรมเผยพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง

ประชาชน

ราชการ
๓.๒ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

๑.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน

และการรับเรื่องร้องเรียน

๒.โครงการ"จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์"

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
0
0
0
0
0

0

0

0

24,000 24,000 24,000 24,000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๓.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๓.๓ การสร้างกลไกและช่องทางส่งเสริม

๑.โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทาแผนพัฒนา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

เทศบาลตาบลปากปวน

บริหารกิจการ

๒.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๓.กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รวม

จานวน ๘ โครงการ

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔.การเสริมสร้าง

๔.๑ การพัฒนากลไกการตรวจสอบภาย

๑.โครงการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบ

และปรับปรุงกลไก

ในองค์กร

ควบคุมภายใน ประจาปี

ในการตรวจสอบ

๒.โครงการติดตามและประเมินระบบควบคุม

การปฏิบัติราชการ

ภายใน ประจาปี

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนภาคประชาชนให้มี

๑.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล
๒.กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๓.โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ

๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎ

ของสภาท้องถิ่น

หมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร

20,000 20,000 20,000 20,000
0

0

0

0

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔.การเสริมสร้าง

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี

และปรับปรุงกลไก

(Community) และบูรณาการทุกภาค

พบเห็นการทุจริต

ในการตรวจสอบ

ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

การปฏิบัติราชการ

๒.มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน

ขององค์กรปกครอง

การป้องกันการทุจริต

ส่วนท้องถิ่น
รวม

จานวน ๑๐ โครงการ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
3,600

3,600

3,600

3,600

๐

๐

๐

๐

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๑-๔

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสานึกในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศ ทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ การนากลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปั จ จุ บั น ซึ่งได้ว างกรอบการวางหลั กธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริ ห ารการปกครองของ
หน่ ว ยงานองค์กรต่างๆของภาครั ฐ จึ งนั บ เป็นการส่ งสั ญญาณเชิงบวกให้ เห็ นว่าประเทศไทยมีพัฒ นาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่ อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบในการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นกรหรือ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ นั้ น ปั จ จุ บั น ยั ง คงอยู่ บ นความหลากหลายในองค์ ป ระกอบหลั ก ของธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง
ประกอบด้วย หลักความชอบธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ หลักความมี
ประสิทธิภาพ และหลักการมีส่วนร่ วม ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
เหล่านั้น มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ
จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานขององค์กรสามารถ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป

ดังนั้ น เพื่อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารราชการของเทศบาลต าบลปากปวน เทศบาลต าบล
ปากปวน จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
๒.เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๓.เพื่อให้ ผู้บ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๔.เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
๒.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๓.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๔.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้
ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลปากปวน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปากปวน
พ.ศ..........โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่า งมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลัก
เกฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริ ยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ เดือน
พ.ศ. กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ที่ดี ซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต และรั บผิ ด ชอบ ยึ ดถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น ธรรมและถูกกฎหมาย
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้ว น ถูกต้องและไม่บิดเบื อนข้อเท็จ จริง มุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิช าชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ซึ่ ง เทศบาลต าบลปากปวน ควรน าแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าว มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
เทศบาลตาบลปากปวน ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบล
ปากปวน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับ นาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื้อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของเทศบาลตาบลปากปวน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓ เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นทียอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรั บ ผิ ดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและสังคมตามลาดับ
๓.๕ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปากปวน เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ
๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปากปวน เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตร ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลปากปวน

๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการ มาตรการ “การจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจั ดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมการประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้าน
การทุจ ริ ตในองค์กร ซึ่งสนั บ สนุ น ให้ห น่ ว ยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานองหน่ว ยงาน
ภาครัฐ การปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนั กถึงปัญหาในเรื่ องดังกล่ าว รวมทั้ง เป็น ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปากปวน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปากปวน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทา(ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น
๑.๒.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
โครงการ เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลั กดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมการประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้าน
การทุจ ริ ตในองค์กร ซึ่งสนั บ สนุ น ให้ห น่ ว ยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ าน
กิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานองหน่ว ยงาน
ภาครัฐ การปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนั กถึงปัญหาในเรื่ องดังกล่ าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่ อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปากปวน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลปากปวน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทา(ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง
๔. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑.๒.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : เข้าค่ายพุทธบุตร
๒. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้ ม ในการด าเนิ น ชีวิ ต ที่ผิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ดความเครี ย ดจนอาจจะแก้ ปัญ หาด้ ว ยการฆ่า ตั ว ตาย หรือ การ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็น
อนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์
และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื้อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิต
จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็น
เหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ
ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรมและมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตสานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
อันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนนาธรรมะ นาหลักคา
สอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เทศบาลตาบลปากปวน จึงจัดทาโครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตและนาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล
สมาธิ ปัญญา เป็นแบบย่างที่ดีในสังคม
๓.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม
๓.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
๔. เป้าหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากปวน จานวน ๕๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑.ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
๒.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
๔.ดาเนินการจัดกิจกรรม
๕.สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปากปวนร่วมกับโรงเรียนบ้านปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตและนาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๑๐.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล
สมาธิ ปัญญา เป็นแบบย่างที่ดีในสังคม
๑๐.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และเหมาะสม
๑๐.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง

๑.๓.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลปากปวน (กิจกรรม : โตไปไม่โกง)
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลปากปวน (กิจกรรม : โตไปไม่โกง)
๒. หลักการและเหตุผล
ในปัจ จุบัน การทุจริตคอร์ รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤติการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐)
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลตาบลปากปวน เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทาโครงการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลปากปวน (กิจกรรม : โตไปไม่โกง) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้ างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโนยชน์ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนตาบลปากปวน จานวน ๕๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๓. ดาเนินการตามโครงการ
๔. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปากปวนร่วมกับโรงเรียนบ้านปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

๑.๓.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
โครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่า ไม้ อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลด
น้อยลง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ ซึ่งจะสามารถช่ว ยให้ ธ รรมชาติของประเทศไทยกลั บมามีความสมดุล เพิ่มขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์
ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบเรียงและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อ
ประโยชน์ ๔ อย่ าง”ปลู กป่ า ๓ อย่ าง ได้แก่ ปลู กไม้ให้ พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเ วศน์ “พออยู่ ”
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการกินและ
สมุน ไพร “พอใช้ ” หมายถึ ง ปลู ก ไม้ ไว้ใ ช้ส อยโดยตรงและพลั ง งาน เช่น ไม้ ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้ น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลปากปวน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุ ด ได้ตระหนักถึงหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลปากปวน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่ว มกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลปากปวน จานวน
๑๒ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
๔.๒ ดูแล อนุรั กษ์ ฟื้น ฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลปากปวน จานวน ๑๒ หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลปากปวน โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้ บริหารเทศบาลตาบลปากปวน สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลปากปวน พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตาบลปากปวน ผู้นาชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่
ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผ็สู งอายุ ปราน อสม. ประธานกลุ่มสตรีฯลฯ กลุ่ มเด็กและเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตาบลปากปวน และแหล่งน้า คู คลอง
ในเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน)
๖.๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจา
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)
๖.๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน)
๖.๔. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคู
คลอง ทาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่ อนหย่อยใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วไป
๖.๖ จั ดกิจ กรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ
อนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้ แก่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตาบล
ปากปวน
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปากปวน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลปากปวน”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติ แ ละประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด้ า นความโปร่ ง ใสทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริการ

สาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ให้ เกิดความยั่ งยื นรั ฐ จะต้องให้ความเป็นอิส ระแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นโดยยึดหลั กแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่ งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วน
การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรแบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไป
เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวน
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ประกอบกับปั จจัย นานั ปการที่คอยยั่ว ยวนใจ บั่น ทอนความมีคุณ ธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่น จะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานใน
หน่ ว ยงานราชการอื่น และมูล ค่าของความเสี ยหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุ จริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรผู้บริหาร
๔. เป้าหมาย
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑
ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๔. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๕. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๗. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ตัวชี้วัด
-มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
-มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
-มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรได้
-ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลปากปวน

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลปากปวน ได้ให้ความสาคั ญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ

ใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับการ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีตาบลปากปวน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตาบลปากปวน ด้วยเหตุผ ลนี้เองจึ งเป็ นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตาบลปากปวน โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตาบลปากปวนเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี สาหรับปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล สาหรับรองปลัด ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักปลัด และ
ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักปลัด สาหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตาบลปากปวน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของพนักงาน
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลปากปวน
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลปากปวน พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลปากปวนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม – มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน – กันยายน

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้ องกับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลปากปวน จัดทาทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ า ยเงิน ตามเทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และดาเนิ นงานตามขั้ นตอนของระเบีย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อ ง
ทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลปากปวน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลปากปวน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลปากปวน ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับการ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีตาบลปากปวน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ตาบลปากปวน ด้วยเหตุผ ลนี้เองจึ งเป็ นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตาบลปากปวน โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตาบลปากปวนเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี สาหรับปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล สาหรับรองปลัด ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักปลัด และ
ผู้อานวยการกอง หัวหน้าสานักปลัด สาหรับพนักงานเทศบาลที่อยู่ในบังคับบัญชา
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
ตาบลปากปวน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของพนักงาน
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลปากปวน
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลปากปวน พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลปากปวนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม – มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน – กันยายน
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลปากปวน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ

การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
-ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศกาหนดวันเวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
-สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า

ปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยคัดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔.เป้าหมาย
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลปากปวนให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ตาบลปากปวน
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปากปวน
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตาบลปากปวน

๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๑๐.๔ ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลปากปวนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
๑๐.๒ ผลลัพธ์
-ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
-สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานด้านต่างๆภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้บั ง คั บ บั ญชา จะพิจ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดั ง นั้ น การด าเนิ น การของหน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ สภาพสั ง คมและทั น ต่ อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ หารราชการของเทศบาลตาบลปากปวน ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลปากปวน ปลัดเทศบาลตาบลปากปวน หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จั ดทาบั นทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่ งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดาเนินการออกคาสั่งฯ
๖.๓ สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลปากปวน ปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
และหัวหน้าส่วนราการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้ วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทาให้มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดี มีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบล
ปากปวน จึ งจัดให้ มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์และมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณแก่

ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่คนดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง
ที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐คน/ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลปากปวน เว็บไซต์เทศบาลตาบลปากปวน
สื่อสังคม หอกระจายข่าวไร้สาย เป็นต้น
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู เกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนาในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
เทศบาลตาบลปากปวน จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลปากปวน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๒ ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๓ จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
-ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
-ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักรสาน (ประชาชน)
-ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
-ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การทอผ้า (ประชาชน)
-ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การฟ้อนรา (เด็กและเยาวชน)
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๕ สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติที่ประชาชนผิปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติที่ประชาชนผิปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้
พื้นที่เล็กๆให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อ
จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัย
แล้ง ทาให้เกษตรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับ
คลองส่งน้า ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้าจนถึง
ช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการ
ลดพื้นที่การทานาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลตาบลปากปวน ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้าน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนา
ปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทานา ๑ ไร่ ใช้น้า ๑,๗๓๘ ลูกบาศก์เมตร ขณะที่
พื้นที่ปลู กถั่วเหลือง ๑ ไร่ ใช้น้า ๕๘๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดาเนินการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ตาบลปากปวนอย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลปากปวน ได้เล็งเห็ น ความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้รวมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลปากปวน คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุน ในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค
ไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรในเขตชลทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง
ได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและ
วิทยากร ประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร
๔. เป้าหมาย
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบลปากปวน
๖.๒ ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๖๑
๖.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
๖.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน
๖.๕ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสนองพระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ดาเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลปากปวนได้
ผลลัพธ์
-เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
-ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลปากปวนได้
-ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกรเข้าร่วม

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบลาตาบลปากปวน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบลาตาบลปากปวน”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้ าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็น สิ่งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่ หน่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลปากปวน”ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการ ตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเ ภอ

กากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจ ริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลปากปวน จึ ง ได้ จั ด ท ามาตรการ “ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและแงค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
-การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
-การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมิน LPA จังหวัด
-การรับการตรวจจาก สานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลปากปวน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลปากปวน จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ
โครงการ มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลปากปวน ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปากปวน ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้ าระวัง เพื่อ
สกั ด กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได้ ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยาน ๒๕๕๗ ก็ได้
กาหนดให้ มี การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ที่ มีธ รรมาภิบ าลและการป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลปากปวน ว่าปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
ปากปวน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ

๖.๑ ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ปรพกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๖.๓ กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน
๗ วัน
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
โครงการ มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปากปวน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปากปวน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
๒. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่ว ยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ ว่า
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่างๆของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลปากปวน
จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตาบลปากปวน ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบลปากปวน โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลปากปวน
๔. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลปากปวน จานวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓ มี ก ารจั ด วางเอกสารข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห าร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง เทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปากปวน

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้
โครงการ มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจของเทศบาลตาบลปากปวน ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐
ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทงั้ ในและนอกเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-งบประมาณรายจ่ายประจาปี
-แผนการดาเนินงาน
-แผนอัตรากาลัง

-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
-งบแสดงฐานะทางการเงิน
-รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
-รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
-ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการ มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปากปวน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปากปวน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทามาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลปากปวน”ขึ้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่ อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลปากปวนได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
-บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลปากปวน
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปากปวน
-ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
-จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
-ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบ๊ค
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
โครงการ จัดประชาคมแผนชุมชน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑. ชื่อโครงการ : จัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตาบลปากปวน ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป
เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทาจัดประชาคมแผนชุมชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
๓.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓.๕ เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๓.๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๑๒ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ตาบลปากปวน สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๖.๕ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,ตรวจสอบข้อมูล,ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖.๖ จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๖.๘ จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๙ ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
จานวน ๒๔,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น
๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๑๐.๓ ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
๑๐.๔ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๑๐.๕ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๑๐.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
โครงการ มาตรการ “กาหนดขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน”
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ “กาหนดขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน”
๒.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒ นา บ าบั ดทุ กข์ บ ารุ ง สุ ข ตลอดจนดาเนิน การแก้ไ ขปั ญหาความเดื อดร้อ นของประชาชน ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจ ริ ต หรื อไม่ ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากการปฏิ บัติ ห น้า ที่ของข้ าราชการ พนั กงาน เจ้า หน้า ที่ข องต าบล
เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
บุ คคล จะมีการเก็บ รั กษาเรื่ องราว ไว้เป็ นความลั บและปกปิดชื่อผู้ ร้องเรียน เพื่อมิให้ ผู้ ร้องเรียนได้รั บ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
๔.เป้าหมาย
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนได้แก่
-กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ จุดให้บริการ
-ผ่านเว็บไซต์เทศบาล
-ผ่าน facebook
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
๒.หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน

๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓.๓ เพือ่ ให้ผู้ร้องได้ทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔.เป้าหมาย
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๒.หลักการและเหตุผล

การพัฒ นาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ้งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอก
เข้าไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่ วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔.เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน
๖.๓ ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
๖.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมน ทั้งทุนบุ คคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
โครงการ มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๒.หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลปากปวน ได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่ งเสริมให้ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลปากปวน
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบล
ปากปวนอย่างแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลปากปวน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลปากปวน นั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔.เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบล
ปากปวนอย่ า งแข็ ง ขั น ส าหรั บ การท างานของเทศบาลต าบลปากปวน ได้ มี ก ฎหมายระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลปากปวน ในหลายๆ
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้างฯลฯ
๖.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลปากปวน

๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน
๒.หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อ
นาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ ยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ
ของเทศบาลต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เทศบาลตาบลปากปวน จึงจัดทาโครงการ
กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลปากปวนและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบล
ปากปวน
๓.๓ เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลปากปวน
๔.เป้าหมาย
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
ปากปวน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล

๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.
๒๕๕๘) จานวน ๗ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
๒
คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
๒
คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒
คน
(๔) ปลัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯดาเนินการ ดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปากปวน ปีละ ๒ ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตาบลปากปวนทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆของเทศบาลตาบลปากปวน
๓) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลปากปวน สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๔) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลปากปวนมอบหมาย
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๖ การจัดทาแผนการดาเนินงาน
๖.๗ การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๖.๘ จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลตาบลปากปวน พร้อมตัวชี้วัด
๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
เพื่อปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
โครงการ จัดทารายงานการควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : จัดทารายงานการควบคุมภายใน
๒.หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกาหนด เทศบาลตาบลปากปวน
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลปากปวน
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลปากปวน
ทราบ ตามแบบที่ระเบียบฯกาหนด
๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๔.เป้าหมาย
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลปากปวน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.๔ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย
ดาเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.
๒

๖.๕ คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กากับดูแล
โครงการ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒.หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ

ประเมินและการบริห ารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ว ยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลปากปวน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลปากปวน ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่น ใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔.เป้าหมาย
เพื่ อให้ ก ารควบคุ ม ภายในของเทศบาลต าบลปากปวน เป็น ไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕.พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖
๖.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลปากปวน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีตาบล
ปากปวนและผู้บริหารทราบ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามาตรฐาน ข้อ ๖๐ ที่เสร็จตาม
กาหนดเวลา

๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โครงการ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒.หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ หรือเป็นหัวใจของ
องค์จึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลปากปวน เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอนย้าย

๔.เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลตาบลปากปวน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาบลปากปวน ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
-การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
-มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปากปวน
-มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลปากปวน
-ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
-การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
-ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาบลปากปวน จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลตาบลปากปวน รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อ น ตาแหน่ง เทศบาลตาบลปากปวน ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
-มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตาแหน่ง
-มีการประชาสั มพั น ธ์ไปยั ง หน่ว ยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่ น รวมถึ งประชาสั มพันธ์ใ ห้
ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลปากปวน
-มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่ ว ยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
-มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
-ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
-การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน

-ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลปากปวน จะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาบลปากปวนรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการที่เทศบาลตาบลปากปวน ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
-มี ก ารจั ด ท าประกาศหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านและประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
-มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
-มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
-นายกเทศมนตรีตาบลปากปวน ออกคาสั่ งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
การโอน ย้าย ของเทศบาลตาบลปากปวน และมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ

โครงการ กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒.หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ งการ
ตลอดจนมติค ณะรั ฐ มนตรี วิธี ก ารทางานต้ อ งอยู่ ในกรอบ และต้ องมี ระบบการบริ การที่ร วดเร็ ว ถู กต้ อ ง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารงานการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมี
กระบวนการที่ โ ปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ นจากหน่ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขทางานของเทศบาลตาบลปากปวน ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
๔.เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลปากปวน ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
โครงการ อบรมกรรมการตรวจการจ้าง
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : อบรมกรรมการตรวจการจ้าง
๒.หลักการและเหตุผล
การตรวจรั บ พั ส ดุ การตรวจการจ้ างและการควบคุม งานก่ อ สร้ า ง เป็ นกระบวนการที่ มี
ความสาคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภ าพ ซึ่งผู้ ที่ได้รั บ แต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป.หรือบุคคล
อื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลตาบลปากปวน เห็ นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัส ดุและการตรวจการจ้าง
ประกอบกับได้มี การเชิญให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จั ด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๓.วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๖.๓ ทาหน้งสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ไม่ใช้งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากเกิดแต่ความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จ ริ ง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่ส มาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ ผู้บ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน มีค วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.เป้าหมาย
ผู้บริหารเทศบาลตาบลปากปวน จานวน ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน
จานวน ๑๒ คน รวม ๑๗ คน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการ/แผนงาน
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
รับการอบรม
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์

๑๐.๑ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๑๐.๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๑๐.๓ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๐.๔ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
๒.หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาคัญที่ใช้ สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
อานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้
เทศบาลตาบลปากปวน มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลตาบลปากปวนและลดการทุจริต
เทศบาลตาบลปากปวน จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบล เพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๔.เป้าหมาย

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลปากปวน จานวน ๑๒ คน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช่งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๔.๔.๑ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒.หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก
จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔.เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปากปวน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่เหมาะสม
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารราสั่งการ
๖.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช่งบประมาณ
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้ร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒.หลักการและเหตุผล
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้ อ งถิ่ น จนถึ ง ระดั บ ชาติ ซึ่ ง เทศบาลต าบลปากปวน มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ให้ มี

ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้นการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกัน
พัฒ นาท้องถิ่น ในการนี้ การมี เครื อข่ายที่ดีคอยสนั บสนุนและร่ว มมือกัน พัฒ นาท้องถิ่น จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
โดยเฉพาะเครื อ ข่า ยด้ า นการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่ น ซึ่ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ ายร่วมกับเทศบาลตาบลปากปวน ในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
ท้องถิ่น
เทศบาลตาบลปากปวน พิจารณาเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้ านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
๓.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลปากปวน
๔.เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบล
ปากปวน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลปากปวน
๕.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลปากปวน
๖.วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่ งตั้ง ตัว แทนภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครั ฐ วิส าหกิ จ และภาคประชาชน ร่ว มเป็ น
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลปากปวน
๖.๒ จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเครือข่าย
๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลปากปวน ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
๖.๔ ส่งเสริมสนับ สนุน และอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่ว มตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
๖.๕ ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลปากปวนกับบุ คคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗.ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๘.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ใช่งบประมาณ

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑๐.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๑๐.๒ ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๑๐.๓ ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลปากปวน

