
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น  ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี        
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือการรักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบล
บ้านชัฏปุาหวาย มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (๒) เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลบ้านชัฏ      
ปุาหวาย ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ 
สร้างจิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้ การเสียสละ และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 (๓) เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 



 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ 
 (๑) การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากร  บรรยายให้ความรู้แก่           
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
 (๒) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกสถานที่  ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
เป็นต้น  
 (๓) จัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม           
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้ การเสียสละ และการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 (๓) เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาชน ในด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
เทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด       
มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การให้บริการแก่ประชาชน ท าให้การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่เป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริการประชาชนที่ดีจะน ามา                
ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้าราชการฝุายการเมือง และ     
ด้านข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล ต้องได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในการบริหาร
และบริการประชาชน เนื่องจากภาวะผู้น าทั้งผู้น าของผู้บริหาร ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาในทุกๆระดับ และ
ภาวะผู้น าของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขององค์กร ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพัน  
ต่อองค์กร ตลอดจนการพัฒนาในองค์กร เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับองค์กร ระดับกลุ่ม  และระดับบุคคล          
เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
  เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านภาวะผู้น า 
การให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความเจริญของท้องถิ่น        
ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม จึงจัดท าโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน            
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็นไปตามนโยบายการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านภาวะผู้น า 
 (๒) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน 
 (๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว 
 (๔) เพ่ือเสริมสร้างความรักองค์กร และสร้างแนวทางการท างานร่วมกันเพ่ือการพัฒนาท้ องถิ่น          
ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕ )  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพและความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ราชการให้ เป็นไป                
ตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
 



 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 - 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านชัฏปุาหวาย   
 (๒) จัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท าโครงการ 
 (๓) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่จะไปดูงาน 
 (๔) จดัเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ 
 (๕) ด าเนินการตามโครงการ 
 (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณ 
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย น าความรู้ด้านภาวะผู้น ามาปรับใช้ในการท างาน 
 (๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย น าความรู้มาใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจสูงสุด 
 (๓) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย น าความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวมาประยุกต์ ปรับใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล เพ่ือให้บริการประชาชน และรองรับความเจริญที่เกิดขึ้น 
 (๔) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย สามารถท างานร่วมกันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล        
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 
 
 
 
 



 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่ง
ต้องลดจ านวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิล าเนา และประสบกับความ
ยากล าบากในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์อันเป็นการปูองกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงชีพได้  
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้
มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้ 
 (๒) เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาชน และประชาชนทั่วไป  
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง รู้จักการสร้างความสามัคคี การแบ่งปันให้แก่ผู้ อ่ืน 
และตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม 
 (๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักความประหยัด ใช้ชีวิตด้วยความมีสติ และด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เป้าหมาย 
 กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
๕. พืน้ทีด่ าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) บรรยายความรู้โดยวิทยากร เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแนะน าการ
ประกอบอาชีพ 
 (๒) จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนการประกอบอาชีพ เช่น การผลิตและการจ าหน่ายสินค้า 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 



 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
 (๒) กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาชน และประชาชนทั่วไป รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง รู้จักการสร้างความสามัคคี การแบ่งปันให้แก่ผู้อ่ืน และ
ตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม 
 (๓) ประชาชนรู้จักความประหยัด ใช้ชีวิตด้วยความมีสติ และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาให้แก่เด็กช่วงระยะปฐมวัย ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นรากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตบุคคลแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝุ
เรียนรู้ ใฝุดี  และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของตัวเด็ก ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การสาธิต การทดลอง การทัศนะศึกษา
นอกสถานที ่ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา 
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
และทักษะทางด้านต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้จัดท าโครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้
ขึ้น โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การ
เรียนรู้ของเด็ก และพาเด็กนักเรียน ผู้ปกครองไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์โดยตรง สามารถมองเห็นภาพจากของจริง ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ตลอดจนเป็นการปลูกฝังเด็กใน
เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ และทักษะทางด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก 
   (๒) เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงนอกสถานที่  
   (๓) เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 (๔) เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน 
 (๕) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้ปกครองนักเรียน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย จ านวน ๘๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอสวนผึ้ง จงัหวัดราชบุร ี
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) จัดอบรบให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการทางภาษา และ   
การเรียนรู้ของเด็ก 
 (๒) ทัศนศึกษาตามโครงการ 



 

 (๓) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

(๑) เด็กมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาที่ดีขึ้น 
  ๒) เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์โดยตรงเพ่ิมข้ึน 
  (๓) เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 (๔) เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 (๕) เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการกิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  มุ่งสู่         
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต     
ทุกรูปแบบ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง        
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน        
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔. เป้าหมาย 
 (๑) ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  (๒) มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 (๓) แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๒) ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 (๓) จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (๔) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  (๕) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (๖) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 (๗) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  (๘) รายงานผลการด าเนินงาน 
 



 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

(๑) มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
(๒) มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
(๓) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการให้บริการตามคู่มือบริการประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการ
เกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย จึงเห็นความส าคัญในการจัดท าคู่มือบริการประชาชน เพ่ือก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนที่มีความชัดเจน โปร่งใส และเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้ างความพึง
พอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 (๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 (๓) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 (๔) เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
๔. เป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายมีคู่มือบริการประชาชนเป็นมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฎปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) จัดท าคู่มือบริการประชาชน 



 

 (๒) ปฏิบัติตามคู่มือบริการประชาชน 
  (๓) รายงานผลการด าเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) มีคู่มือบริการประชาชน 
 (๒) มีการปฏิบัติตามคู่มือบริการประชาชน 
  (๓) มีการรายงานผลการด าเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใจการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านชัฏปุาหวายได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้
เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้
๔. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฎปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 (๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 



 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง      
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ          
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล 
 (๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๓) เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ จ านวน ๔ 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฎปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 (๒) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 



 

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



 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการของปลัดเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น   
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายภายใตก้รอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 (๒) ด าเนินการออกค าสั่ง ฯ 
 (๓) ส าเนาค าสั่ง ฯ แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 



 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ แม่ ดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
และทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติก าหนดจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ เป็นประจ าทุกปี  ทั้ งนี้  เ พ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และร่วมส่งเสริมพระคุณและบทบาทของสตรีที่เป็นแม่ ที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมในวันแม่ จึงได้ร่วมกันจัดท า
โครงการ แม่ ดีเด่น เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และมารดาผู้ให้ก าเนิด ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ เป็นการ
ปลูกฝังให้ประชาชนได้แสดงความรัก ความกตัญญูพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักแสดงความเป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่สืบต่อไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก เพ่ือก่อเกิดความรัก ความผูกพัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 (๒) เพ่ือเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ และเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นให้
เกิดข้ึนในครอบครัว 
 (๓) เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคคลผู้สมควรยกให้เป็นตัวอย่างและได้รับรางวัล แม่ดีเด่น โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีความคุณธรรม เป็นบุคคลที่มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม หรือเป็นบุคคลผู้ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
๔. เป้าหมาย 
 สตรีผู้มีภูมิล าเนาอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้แก่บุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น แม่ดีเด่น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 



 

๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) ประชาชนมีความตระหนักและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า  ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
 (๒) ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น 
 (๓) เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคคลผู้สมควรยกให้เป็นตัวอย่างและได้รับรางวัล แม่ดีเด่น โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีความคุณธรรม เป็นบุคคลที่มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม หรือเป็นบุคคลผู้ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซ้อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เทศบาลต าบล        
บ้านชัฏปุาหวายจึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการเป็นประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศ 
๔. เป้าหมาย 
 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) ผู้บริหารประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 (๒) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
 (๓) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสต่อหน้าสาธารณชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

(๑) มีประกาศประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
(๒) มีการประกาศ ฯ ต่อสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
(๓) มีการประกาศ ฯ ต่อหน้าสาธารณชน 

 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการด าเนินการทางวินัย 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการทางวินัยข้าราชการ เป็นมาตรการที่ส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอีกทางหนึ่งก่อนที่จะมีการ
ลงโทษทางวินัย คือ เพ่ือคุ้มครองข้าราชการให้ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการก าหนด
หลักเกณฑ์กระบวนการในการด าเนินการทางวินัยไว้ในกฎหมายอย่างชัดแจ้ง อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อ
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในระบบราชการ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการทางวินัย กรณีมีข้อร้องเรียน
หรือตรวจสอบพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปดว้ยความถูกต้อง ยุติธรรม รวดเร็ว เป็นไปตามข้ันตอน 
๔. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ให้เป็นไป
ตามข้ันตอนและก าหนดเวลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ด าเนินการทางวินัยเป็นไปตามข้ันตอน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย ปูายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการ และอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาล ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 (๒) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 (๓) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๔. เป้าหมาย 
 มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน ที่หลากหลายและเข้าถึงได้โดยสะดวก 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ต่ ากว่า ๓ ช่องทาง ได้แก่ เสียงตามสาย                     
ปูายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของเทศบาล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ต่ ากว่า ๓ ช่องทาง 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง      
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ          
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล 
 (๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๓) เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ จ านวน ๔ 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 (๒) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 



 

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



 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน โดยการจัดประชุมประชาคม เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา แนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสสมควรที่เทศบาล ฯ จะใช้โอกาสนี้ในการรับทราบปัญหาข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ  
๔. เป้าหมาย 
 รับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดประชุมประชาคม  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 
 มีข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ก าหนดขั้นตอนด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีขั้นตอนด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  
ดังนั้น เพ่ือให้มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 
 
 



 

มิติที่ ๔ การสร้างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบ ฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล 
 (๒) เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ 
 (๓) เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด  
๔. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 (๓) ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 (๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม          
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 



 

๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 (๒) ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 (๓) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกดิความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 (๒) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 (๓) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 



 

๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 (๒) ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาของเทศบาล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๓) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างาน ฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 (๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 (๒) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน         
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       
ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้
ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง      
ไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล      
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 (๒) เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 (๓) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๔. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร จัดส่งรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



 

 (๒) หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการระดับส่วนย่อย 
 (๓) หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล 
 (๔) คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล ประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 (๕) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 (๒) มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 (๓) มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของ
รัฐ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวายจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล  
ให้บริการประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 (๒) เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
๔. เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  (๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 (๓) มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 (๔) มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 (๕) มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 (๖) มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 



 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายอ านวยการ ส านักงานปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง      
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ          
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัด
จ้างของเทศบาลทุกโครงการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล 
 (๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (๓) เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ จ านวน ๔ 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบ้านชัฎปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 (๒) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 



 

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



 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่ น ข้าราชการ และ
พนักงานเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด       
มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การให้บริการแก่ประชาชน ท าให้การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่เป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริการประชาชนที่ดีจะน ามา                
ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้าราชการฝุายการเมือง และ     
ด้านข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล ต้องได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในการบริหาร
และบริการประชาชน เนื่องจากภาวะผู้น าทั้งผู้น าของผู้บริหาร ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาในทุกๆระดับ และ
ภาวะผู้น าของพนักงานทุก ๆ คนในองค์กร ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขององค์กร ผลการปฏิบัติงานทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพัน 
ต่อองค์กร ตลอดจนการพัฒนาในองค์กร เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับองค์กร ระดับกลุ่ม  และระดับบุคคล          
เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
  เทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านภาวะผู้น า 
การให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความเจริญของท้องถิ่น        
ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม จึงจัดท าโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน            
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
เป็นไปตามนโยบายการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานบรรลุผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านภาวะผู้น า 
 (๒) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน 
 (๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว 
 (๔) เพ่ือเสริมสร้างความรักองค์กร และสร้างแนวทางการท างานร่วมกันเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น          
ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕ )  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพและความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ราชการให้ เป็นไป                
ตามหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 



 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 - 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านชัฏปุาหวาย   
 (๒) จัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดท าโครงการ 
 (๓) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่จะไปดูงาน 
 (๔) จดัเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ 
 (๕) ด าเนินการตามโครงการ 
 (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณ 
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย น าความรู้ด้านภาวะผู้น ามาปรับใช้ในการท างาน 
 (๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย น าความรู้มาใช้ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจสูงสุด 
 (๓) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย น าความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวมาประยุกต์ ปรับใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล เพ่ือให้บริการประชาชน และรองรับความเจริญที่เกิดขึ้น 
 (๔) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย สามารถท างานร่วมกันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๕) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านชัฏปุาหวาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล        
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
 
 



 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่     
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย     
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค ์
 (๑) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 (๒) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย ประชาชนใกล้เคียง และประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านชัฏปุาหวาย 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 (๑) ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 (๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเส้นทางที่มีผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นประจ า 
  (๓) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
 - 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 (๑) จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 (๒) น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


