มิติที่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยื นและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่ ม ากั บ กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ มี ร ากฐานส าคั ญ จากการพั ฒ นาบุ ค คลในประเทศนั้ น ๆ ให้ เ ป็ น คนดี ซึ่ ง มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจ ในการให้บ ริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ย ธรรมในภาครัฐ ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่ งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อการรักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อปลูกจิตสานึกให้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบล
บ้ านชัฏ ปุ าหวาย มีคุณธรรมจริ ย ธรรมเข้าใจหลั กธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) เพื่อให้คณะผู้ บริห าร สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลบ้านชัฏ
ปุาหวาย ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ
สร้างจิตสานึกในการทาความดีรู้จักการให้ การเสียสละ และการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
(๓) เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย

๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ
(๑) การจั ด กิ จ กรรมบรรยายเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยวิ ท ยากร บรรยายให้ ค วามรู้ แ ก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
(๒) จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้ รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลื อ
แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เป็นต้น
(๓) จัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้ า นชั ฏ ปุ า หวาย ได้ รั บ การพั ฒ นาจิ ต ใจและพั ฒ นาตนเองให้ มี จิ ต สาธารณะ เกิ ด ความส านึ ก ร่ ว ม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดีรู้จักการให้ การเสียสละ และการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
(๓) เทศบาลตาบลบ้ า นชัฏ ปุ าหวายมี ภ าพลั กษณ์ ที่ ดี ต่ อ สายตาประชาชน ในด้ า นการเสริ มสร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
เทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การให้บริการแก่ประชาชน ทาให้การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่เป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
และพนั ก งานเทศบาล ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากการบริ ก ารประชาชนที่ ดี จ ะน ามา
ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้าราชการฝุายการเมือง และ
ด้านข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล ต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการบริหาร
และบริการประชาชน เนื่องจากภาวะผู้นาทั้งผู้นาของผู้บริหาร ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชาในทุกๆระดับ และ
ภาวะผู้นาของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร ที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขององค์กร ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร ตลอดจนการพัฒนาในองค์กร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ในระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ประเทศ ระดั บ สั ง คม ระดั บ องค์ ก ร ระดั บ กลุ่ ม และระดั บ บุ ค คล
เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้เ ล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านภาวะผู้นา
การให้ บ ริ การประชาชนในด้ านต่ าง ๆ เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ดขึ้ น และความเจริ ญของท้ องถิ่ น
ทั้ ง ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง จั ด ท าโครงการอบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็นไปตามนโยบายการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาวะผู้นา
(๒) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน
(๓) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว
(๔) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั ก องค์ก ร และสร้า งแนวทางการทางานร่ ว มกัน เพื่ อการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย

๕. พื้นที่ดาเนินการ
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) เสนอขออนุมัติจัดทาโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
(๒) จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดทาโครงการ
(๓) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่จะไปดูงาน
(๔) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาโครงการ
(๕) ดาเนินการตามโครงการ
(๖) สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย นาความรู้ด้านภาวะผู้นามาปรับใช้ในการทางาน
(๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย นาความรู้มาใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจสูงสุด
(๓) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย นาความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวมาประยุกต์ ปรับใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล เพื่อให้บริการประชาชน และรองรับความเจริญที่เกิดขึ้น
(๔) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย สามารถทางานร่วมกันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้ านชัฏ ปุาหวาย มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่ ง
ต้องลดจานวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลาเนา และประสบกับความ
ยากล าบากในการด ารงชี วิ ต ของตนเองและครอบครั ว กลุ่ ม แม่ บ้ า น สตรี ผู้ ว่ า งงาน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์อันเป็นการปูองกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงชีพได้
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้
มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้
(๒) เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาชน และประชาชนทั่วไป
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง รู้จักการสร้างความสามัคคี การแบ่งปันให้แก่ผู้ อื่น
และตระหนักถึงความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวม
(๓) เพื่อส่งเสริ มให้ป ระชาชนรู้ จักความประหยัด ใช้ชีวิตด้ว ยความมีส ติ และดาเนินชีวิตตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย
กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๕. พืน้ ทีด่ าเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) บรรยายความรู้โดยวิทยากร เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแนะนาการ
ประกอบอาชีพ
(๒) จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนการประกอบอาชีพ เช่น การผลิตและการจาหน่ายสินค้า
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
(๒) กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาชน และประชาชนทั่วไป รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง รู้จักการสร้างความสามัคคี การแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น และ
ตระหนักถึงความสาคัญของประโยชน์ส่วนรวม
(๓) ประชาชนรู้จักความประหยัด ใช้ชีวิตด้วยความมีสติ และดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้
๒. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก ช่ ว งระยะปฐมวั ย ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น รากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตบุคคลแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยสาคั ญที่กาหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝุ
เรี ย นรู้ ใฝุ ดี และความกระตือรื อร้ น ในการพัฒนาตนเองของตัว เด็ก ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การสาธิต การทดลอง การทัศนะศึกษา
นอกสถานที่ ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
และทักษะทางด้านต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดทาโครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้
ขึ้น โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การ
เรี ย นรู้ ข องเด็ ก และพาเด็ ก นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองไปทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่ เพื่ อ ให้ เ ด็ กเกิ ดการเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์โดยตรง สามารถมองเห็นภาพจากของจริง ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังเด็กใน
เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และทักษะทางด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก
(๒) เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงนอกสถานที่
(๓) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการทากิจกรรมร่วมกัน
(๔) เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน
(๕) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และผู้ปกครองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
๔. เป้าหมาย
ผู้ปกครองนักเรียน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย จานวน ๘๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตพื้นทีอ่ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) จัดอบรบให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการทางภาษา และ
การเรียนรู้ของเด็ก
(๒) ทัศนศึกษาตามโครงการ

(๓) สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) เด็กมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่ดีขึ้น
๒) เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์โดยตรงเพิ่มขึ้น
(๓) เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
(๔) เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(๕) เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการกิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ดัง นั้ น จึ งมี ค วามจ าเป็ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นต้ อ งแสดงเจตจ านงทางการเมื อ ง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัด เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย
(๑) ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
(๒) มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(๓) แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(๔) ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(๕) จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(๖) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(๗) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(๘) รายงานผลการดาเนินงาน

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
(๒) มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(๓) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จานวน ๑ ฉบับ

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ งที่มีอานาจหน้าที่
ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทา
อีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการ
เกิดความล่ าช้าไม่เป็ น ธรรม และการให้ บริการไม่เป็นระบบมีการลั ดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย จึงเห็นความสาคัญในการจัดทาคู่มือบริการประชาชน เพื่อกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนที่มีความชัดเจน โปร่งใส และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้ างความพึง
พอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ
(๒) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
(๓) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
(๔) เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
๔. เป้าหมาย
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายมีคู่มือบริการประชาชนเป็นมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฎปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) จัดทาคู่มือบริการประชาชน

(๒) ปฏิบัติตามคู่มือบริการประชาชน
(๓) รายงานผลการดาเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีคู่มือบริการประชาชน
(๒) มีการปฏิบัติตามคู่มือบริการประชาชน
(๓) มีการรายงานผลการดาเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใจการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. หลักการและเหตุผล
การพิจ ารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิ บัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านชัฏปุาหวายได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้
เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด้ า นการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฎปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้ว ยตนเอง
ทั้งในเรื่ องการจั ดหารายได้และการใช้จ่ ายเงินและการบริห ารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้ า นชั ฏ ปุ า หวาย เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องมีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการ
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล
(๒) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการ จานวน ๔
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฎปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
(๒) นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
(๒) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการของปลัดเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ ง มอบหมาย เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(๒) ดาเนินการออกคาสั่ง ฯ
(๓) สาเนาคาสั่ง ฯ แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนราชการทุกส่วน

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ แม่ ดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
และทางรัฐ บาลได้กาหนดให้ เป็ น วัน แม่แห่ งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติกาหนดจัดกิจกรรมวันแม่
แห่ ง ชาติ เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี ทั้ ง นี้ เพื่ อ เทิ ด ทู น และเผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมในวันแม่ จึงได้ร่วมกันจัดทา
โครงการ แม่ ดีเ ด่น เพื่อให้ ป ระชาชนทุ กคนได้แสดงออกถึงความกตั ญญูกตเวทีต่ อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และมารดาผู้ให้กาเนิด ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ เป็นการ
ปลูกฝังให้ประชาชนได้แสดงความรัก ความกตัญญูพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักแสดงความเป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่สืบต่อไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก เพื่อก่อเกิดความรัก ความผูกพัน
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
(๒) เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ และเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นให้
เกิดขึ้นในครอบครัว
(๓) เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลผู้สมควรยกให้เป็นตัวอย่างและได้รั บรางวัล แม่ดีเด่น โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีความคุณธรรม เป็นบุคคลที่มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม หรือเป็นบุคคลผู้ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๔. เป้าหมาย
สตรีผู้มีภูมิลาเนาอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้แก่บุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น แม่ดเี ด่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) ประชาชนมี ค วามตระหนั ก และระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
(๒) ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น
(๓) เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลผู้สมควรยกให้เป็นตัวอย่างและได้รับรางวัล แม่ดีเด่น โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีความคุณธรรม เป็นบุคคลที่มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม หรือเป็นบุคคลผู้ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจ
ด้ว ยความโปร่ ง ใส บริ ห ารงานด้ ว ยความซ้ อ สั ต ย์ สุ จริ ต มี คุ ณ ธรรม ปราศจากการทุ จ ริ ต เทศบาลต าบล
บ้านชัฏปุาหวายจึงเห็นสมควรกาหนดมาตรการเป็นประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศ
๔. เป้าหมาย
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) ผู้บริหารประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
(๒) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่
(๓) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสต่อหน้าสาธารณชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีประกาศประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
(๒) มีการประกาศ ฯ ต่อสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่
(๓) มีการประกาศ ฯ ต่อหน้าสาธารณชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการดาเนินการทางวินัย
๒. หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการ เป็น มาตรการที่ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในการปฏิบั ติร าชการ เพื่อ ให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอีกทางหนึ่งก่อนที่จะมีการ
ลงโทษทางวินั ย คือ เพื่อคุ้มครองข้าราชการให้ ได้รับความเป็ นธรรมในการปฏิบัติห น้าที่ โดยการกาหนด
หลักเกณฑ์กระบวนการในการดาเนินการทางวินัยไว้ในกฎหมายอย่างชัดแจ้ง อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อ
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระบบราชการ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงให้ความสาคัญกับการดาเนินการทางวินัย กรณีมีข้อร้องเรียน
หรือตรวจสอบพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม รวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอน
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย ให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและกาหนดเวลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปตามขั้นตอน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย ปูายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ ข้อ มูล ที่ ส าคัญ ๆ ของหน่ ว ยงาน เช่ น โครงสร้ างและการจั ดองค์ก ร อานาจหน้ าที่ แผนงาน
โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้จัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาล ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
(๒) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
(๓) เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน ที่หลากหลายและเข้าถึงได้โดยสะดวก
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ไม่ ต่ ากว่ า ๓ ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ เสี ย งตามสาย
ปูายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ต่ากว่า ๓ ช่องทาง

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้ว ยตนเอง
ทั้งในเรื่ องการจั ดหารายได้และการใช้จ่ ายเงินและการบริห ารงานต่างๆ ตามภารกิ จและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้ า นชั ฏ ปุ า หวาย เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องมีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการ
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล
(๒) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการ จานวน ๔
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
(๒) นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
(๒) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
๒. หลักการและเหตุผล
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน โดยการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา แนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสสมควรที่เทศบาล ฯ จะใช้โอกาสนี้ในการรับทราบปัญหาข้ อร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
๔. เป้าหมาย
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
การจัดประชุมประชาคม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
มีขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
กาหนดขั้นตอนดาเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีขั้นตอนดาเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาล และคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาล กาหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

มิติ ที่ ๔ การสร้างเสริมและปรับปรุ ง กลไกในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัด วางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่ค ณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน
กาหนด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทารายงานควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบ ฯ กาหนด เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
(๒) เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ
(๓) เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกาหนด
๔. เป้าหมาย
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
(๓) ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
(๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
(๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
(๓) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ง านและการจั ด การของหน่ ว ยงานบรรลุ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
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
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็ นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุ กระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิน และการบริห ารความเสี่ย งการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
(๒) เพื่อให้ มีข้อ มูล และรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้ องครบถ้ว นและเชื่อถือ ได้ สร้างความมั่ นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(๓) เพื่อ ให้ บุ ค ลากรมี การปฏิ บั ติต ามนโยบาย กฎหมาย ข้ อตกลง ระเบีย บข้อ บัง คั บต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

๔. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับ การปฏิบัติงานในหน่ว ยงาน อีกทั้งยั งเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ ยงของหน่ว ยงานให้ อ ยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
(๒) ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาของเทศบาล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางาน ฯ เพื่อสรุปข้อมูล
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
(๒) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้เทศบาลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวั นสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้
กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่ อให้ ส่ วนราชการที่รั บผิ ดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุ งหรือบริห ารจัดการความเสี่ ยง
ไปดาเนิ น การเพื่อควบคุม ลดความเสี่ ย ง ในการปู องกัน หรือ ลดความผิ ดพลาด ความเสี ยหาย การรั่ ว ไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
(๒) เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่ อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
(๓) เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร จัดส่งรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี

(๒) หั วหน้าส่ วนราชการของเทศบาล นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไป
ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งภายในเวลาที่ ก าหนด และรายงานผลการด าเนิ น การต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการระดับส่วนย่อย
(๓) หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล รายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
(๔) คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล ประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามี ความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
(๕) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(๒) มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(๓) มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่ อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของ
รัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้ให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ให้บริการประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๒) เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
๔. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
(๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
(๓) มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก ฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
(๔) มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๕) มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
(๖) มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ฝุายอานวยการ สานักงานปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้ว ยตนเอง
ทั้งในเรื่ องการจั ดหารายได้และการใช้จ่ ายเงินและการบริห ารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้ า นชั ฏ ปุ า หวาย เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องมีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการ
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล
(๒) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการ จานวน ๔
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านชัฎปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
(๒) นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
(๒) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสั ม มนาและทั ศนศึ กษาดูง านคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น ข้า ราชการ และ
พนักงานเทศบาล
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การให้บริการแก่ประชาชน ทาให้การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่เป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
และพนั ก งานเทศบาล ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากการบริ ก ารประชาชนที่ ดี จ ะน ามา
ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้าราชการฝุายการเมือง และ
ด้านข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล ต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒ นาความรู้ ความสามารถในการบริหาร
และบริการประชาชน เนื่องจากภาวะผู้นาทั้งผู้นาของผู้บริหาร ภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชาในทุกๆระดับ และ
ภาวะผู้นาของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร ที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขององค์กร ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร ตลอดจนการพัฒนาในองค์กร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง ในระดั บ โลก ระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ประเทศ ระดั บ สั ง คม ระดั บ องค์ ก ร ระดั บ กลุ่ ม และระดั บ บุ ค คล
เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
เทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านภาวะผู้นา
การให้ บ ริ การประชาชนในด้ านต่ าง ๆ เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ดขึ้ น และความเจริ ญของท้ องถิ่ น
ทั้ ง ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ และสั ง คม จึ ง จั ด ท าโครงการอบรมสั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็นไปตามนโยบายการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาวะผู้นา
(๒) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน
(๓) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว
(๔) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั ก องค์ก ร และสร้า งแนวทางการทางานร่ ว มกัน เพื่ อการพัฒ นาท้อ งถิ่ น
ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๕. พื้นที่ดาเนินการ
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) เสนอขออนุมัติจัดทาโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
(๒) จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดทาโครงการ
(๓) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่จะไปดูงาน
(๔) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาโครงการ
(๕) ดาเนินการตามโครงการ
(๖) สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย นาความรู้ด้านภาวะผู้นามาปรับใช้ในการทางาน
(๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย นาความรู้มาใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจสูงสุด
(๓) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย นาความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวมาประยุกต์ ปรับใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล เพื่อให้บริการประชาชน และรองรับความเจริญที่เกิดขึ้น
(๔) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้านชัฏปุาหวาย สามารถทางานร่วมกันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลบ้ านชัฏ ปุาหวาย มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
(๒) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย ประชาชนใกล้เคียง และประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านชัฏปุาหวาย
๖. วิธีการดาเนินงาน
(๑) ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
(๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเส้นทางที่มีผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นประจา
(๓) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(๑) จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
(๒) นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

