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  (ต้ังแต่เดือนเมษายน – กันยายน  2563) รอบเดือนตุลาคม  2563 
............................................................................ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.2 (2) โครงการธรรมในที่ท างาน 

ผลการด าเนินงาน 
          จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “ธรรมในท่ีท ำงำน” ให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนและ

ลูกจ้ำง พร้อมให้ใส่ชุดสีขำวมำท ำงำนในทุกวันพระ  เพื่อให้พนักงำนสำมำรถน ำธรรมะไปปรับใชในชีวิตกำรท ำงำน
และชีวิตสวนตัวไดอยำงมีควำมสุข   กำรใชธรรมะเสริมสรำงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกต้องซื่อสัตย์ สุจริตบุคลำกร
ยึดหลักมำตรฐำนทำงจริยธรรมและมีจรรยำบรรณในอำชีพข้ำรำชกำร 
           งบประมาณ    - ไม่ได้เบิกงบประมำณ - 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. พนักงำนมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรอบรมธรรมในท่ีท ำงำน 

  2. กำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต 
  3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีจิตส ำนึกกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนท่ีดี มีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค   -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ไม่ม-ี 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
 

     

 

     

 

 

 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ผลการด าเนินงาน     
เทศบำลต ำบลท่ำไม้ จัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนน ำไปเป็น

องค์ควำมรู้ในกำรท ำงำนให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรให้
เกิดควำมตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน  กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมแบบอย่ำงท่ีดีแก่
ข้ำรำชกำร 

งบประมาณ     -ไม่ได้เบิกงบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.  กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของบุคลำกรมีควำมเปิดเผย โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
3.  บุคลำกรของหน่วยงำนมีจรรยำบรรณต่อตนเอง  ประชำชนและสังคม 
4.  บุคลำกรใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
ปัญหาอุปสรรค    - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - ไม่มี - 

                     ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน                           
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  1.1.3 (2) โครงการกิจกรรม  5 ส 
ผลการด าเนินงาน     

  เทศบำลต ำบลท่ำไม้ ได้แก่ ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ กองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม และกองประปำ  ร่วมมือกันด ำเนินกิจกรรม 5 ส (สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ และสร้ำงนิสัย) 
โดยกำรแจ้งเวียนประชำสัมพันธ์โครงกำร เพื่อท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเทศบำลน ำไปปฏิบัติสำมำรถพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร และพัฒนำงำนบริกำรของส ำนักงำนปลัด และกองงำนต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ก้ำวหน้ำไปสู่กำรขอรับรองมำตรฐำนสำกล 

งบประมาณ     -ไม่ได้เบิกงบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

                     - บุคลำกรให้ควำมร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่องมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงงำนและ
สถำนท่ีท ำงำน  บรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมในสถำนท่ีท ำงำนดีขึ้น มีกำรบริกำรท่ีสะดวก  รวดเร็วและได้รับกำร
บริกำรท่ีดีและเป็นกำรประหยัดทรัพยำกร 

ปัญหาอุปสรรค    - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - ไม่มี - 

                     ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน     
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1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน   
1.2.1 (1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้กับสภำเด็กและเยำวชน  รวมถึงผู้น ำชุมชน เรื่อง 

เสริมสร้ำงประชำธิปไตยและควำมเป็นธรรมในชุมชนเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนน ำไปใช้เป็นพื้นฐำนในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุขเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้
เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิและเสรีภำพ ควำมเสมอภำคและหน้ำท่ีตำมระบอบประชำธิปไตย  สร้ำง
ค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ภำคประชำชน  เด็กและเยำวชน    สำมำรถเผยแพร่แนวคิดและวิถีปฏิบัติตำมวิถี
ประชำธิปไตย และส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรับผิดชอบร่วมกัน ในกำรรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวง 

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน กฎ  ระเบียบ  ข้อกฎหมำย ระบอบประชำธิปไตย 

  2. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตำมกฎ  ระเบียบ วินัย  ข้อบังคับต่ำงๆได้อย่ำงดี 
  3. เด็กและเยำวชน ภำยในเขตเทศบำลมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข   -ไม่ม-ี 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.2.3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับต าบล 
            ผลการด าเนินงาน 
  เทศบำลต ำบลท่ำไม้  ได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนำกลุ่มอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้  ให้กับชมรมผู้สูงอำยุ
และนักเรียนโรงเรียนวัดคร้อพนัน  โดยจัดกิจกรรมกำรปลูกถั่วงอกคอนโด   เพื่อให้ชุมชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน   เป็นกำรปลูกถั่วงอกท่ีสำมำรถน ำมำเป็นอำชีพได้   หรือเพิ่มผลผลิตใน
กำรเกษตรให้กับชุมชนในรูปแบบใหม่  และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรอบรมโครงกำร  มำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
คนในครัวเรือนได้  

งบประมาณ   -                                           - 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตประจ ำวัน 
2. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร“กำรปลูกถั่วงอกคอนโด”  
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมและด ำเนินกำรจัดท ำเพำะถั่วงอกคอนโด มีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำและพัฒนำ

แนวคิด ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไปได้ 
4. เกษตรกรผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้เรียนรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติจริงด้ำนเทคนิคเกษตรท่ีเหมำะสมกับ

เกษตรกรรำยย่อย ในกำร ลด ละ เลิก ใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ท่ีมุ่งเน้นกำรฟื้นฟูควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และ
กำรลดต้นทุนทำงกำรเกษตร   
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน     
        

    
 

 

 

 

 



7 
 

1.3.2  โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างสันติสุข 
ผลการด าเนินงาน 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำไม้ จัดท ำโครงกำรบรรยำยธรรมเพื่อเสริมสร้ำงสันติสุข โดยกำรน ำ

นักเรียนจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เข้ำร่วมกำรท ำบุญตักบำตร  เพื่อให้เด็กได้พัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ มีควำมคิดท่ีดี  
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่ในวัยเด็ก  กำรเข้ำร่วมโครงกำรฯเพื่อให้มีควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้มี
ควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักในคุณค่ำของธรรมและสำมำรถน ำไปปรับใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตหรือปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม  สร้ำงสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ รวมถึงทัศนคติท่ีดีโดยเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงสันติสุขภำยในจิตใจบุคคล จนเกิดเป็นพลังส ำคัญให้เกิด
สันติสุขในภำพรวม  

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. เด็กเล็กได้รับรู้กำรศึกษำและปฏิบัติธรรมตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำต้ังแต่เยำว์วัย 

            2. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจตระหนักในคุณค่ำของธรรมและสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตหรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม         

3.ประชำชนในชุมชน  เริ่มต้นจำกกำรสร้ำงสันติสุขภำยในจิตใจบุคคล สันติสุขภำยในครอบครัวจน
เป็นพลังส ำคัญให้เกิดสันติสุขภำยในสังคมสืบต่อไป 
  4.เด็กๆมีจิตส ำนึกท่ีดี  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต น ำมำซึ่งกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับตนเองและผู้อื่นได้ 
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.3.3. (1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  

ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้  ได้พิจำรณำเห็นว่ำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กนักเรียน 

นอกห้องเรียน  นั้น  มีควำมส ำคัญ  จึงได้จัดโครงกำร “ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้นอกช้ันเรียน” ขึ้น ซึ่งเป็นกำร
เปิดโอกำสให้เด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้มีโอกำสศึกษำเรียนรู้ข้อมูลต่ำงๆ และกำรเสริมสร้ำงกำรมีคุณธรรมจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติตนเองและผู้อื่น  เป็นกำรเพิ่มทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก
ให้มีจิตสำธำรณะด้วยกำรเรียนรู้นอกช้ันเรียน สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะในโรงเรียนมีควำม
ซื่อสัตย์  โตไปไม่โกงมีจิตส ำนึกท่ีดี ปฏิบัติตนเองได้ตำมหลักคุณธรรมส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1.  เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ส่ิงต่ำงๆ 
2.  เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีทักษะในกำรเรียนรู้  เช่น ส ำรวจ  สังเกต เปรียบเทียบ 

   3.  เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีจิตส ำนึกท่ีดี  มีควำมซื่อสัตย์  สุจริตมำกขึ้น 
   4.  เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ได้เพิ่มพูนควำมรู้และมีประสบกำรณ์มำกขึ้น 
   ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
   ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.3.3 (3) โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 

  เทศบำลต ำบลท่ำไม้ จัดกิจกรรมปณิธำนท่ำไม้ร่วมใจ  ต้ำนภัยยำเสพติด เมื่อวันท่ี  26 มิถุนำยน  
2563 เป็นวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำไม้ และบริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลท่ำไม้   โดยกำรจัดกิจกรรมปฏิญำณตนในกำรไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด  เพื่อให้เทศบำลต ำบลท่ำไม้ เป็น “พื้นท่ี
ปลอดภัย  ไม่มีคนหน้าใหม่  เพราะคนรุ่นใหม่  ไม่ใช้ยาเสพติด” โดยนำยเกรียงไกร  ใจเย็น  นำยกเทศมนตรีต ำบล
ท่ำไม้  ได้กล่ำวเพิ่มพูนควำมรู้เรื่องโทษและพิษภัยจำกยำเสพติด พร้อม แจกเอกสำร แผ่นพับประชำสัมพันธ์  เพื่อ
ต่อต้ำนยำเสพติด พร้อมมอบป้ำยรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ให้กับผู้น ำชุมชน เพื่อน ำไปติดตำมจุดชุมชนต่ำงๆ  

   ผลการด าเนินงาน     ผู้บริหำร และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำไม้  ได้เข้ำรับกำรปฏิญำณตน รับรู้ถึงพิษ
ภัยร้ำยแรงจำกยำเสพติด ส่งผลต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเป็นกำรประสำนเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดกำรเสพ  กำรค้ำ  ภำยในชุมชน กำรรำยงำนผล  กำรประสำนง ำนกับ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เป็นกำรสกัดกั้น  มิให้เกิดกำรแพร่ระบำด    โดยได้รับควำมร่วมมือทุกคนทุกฝ่ำยอย่ำงดี 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมำณ -   
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. เยำวชนและประชำชนรู้ถึงพิษภัยยำเสพติดและมีก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดในท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้นเกิดพลังกำรมีส่วนร่วมในกำรลดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น 
  2. เกิดประสบกำรณ์ท่ีดีในกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เกิดประสิทธิผลต่อท้องถิ่นเพิ่ม
มำกขึ้น  ยำเสพติดลดหำยไปจำกพื้นท่ีเทศบำลต ำบลท่ำไม้  เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสืบไป 
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2  สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
     2.2.1 (2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลของเทศบำลต ำบลท่ำไม้    ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
บริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุแต่งต้ัง  โยกย้ำย  เล่ือนต ำแหน่ง/ เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดกำญจนบุรีท่ีเกี่ยวข้อง น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำน
บุคคล ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  เพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ท่ีก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของเทศบำลต ำบลท่ำไม้   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร  

งบประมาณ   - ไม่ใช้งบประมำณ - 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

            ผลผลิต - มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล   เจ้ำหน้ำท่ีงำน
บริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล  

ผลลัพธ์ - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลไม่น้อยกว่ำ 90 %  
            - บุคลำกรของเทศบำลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำ

กว่ำ ระดับ 3  และกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีได้ 
ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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2.2.2  (3) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงาน 
   ผลการด าเนินงาน 

                          เทศบำลต ำบลท่ำไม้  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหำรสมำชิกสภำและพนักงำน เป็น
กำรปลูกจิตส ำนึกให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกสภำ  พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี เทศบำลต ำบลท่ำไม้  เข้ำใจ
หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว  และในกำรปฏิบัติรำชกำร   ผู้บริหำร สมำชิกสภำ  พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลท่ำไม้  
มีกำรพัฒนำ มีทัศนคติท่ีดีต่อกำรท ำงำน เกิดทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดสร้ำง  พนักงำนได้รับกำรพัฒนำจิตใจ  และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำมส ำนึกร่วม
ในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี   บุคลำกรสร้ำงประโยชน์แก่
ครอบครัวประชำชน  และประเทศชำติ  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี   รู้จักกำรให้กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม  

    งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมำณ- 
    ประโยชน์ที่ได้รับ  
    1. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ  พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลท่ำไม้ เข้ำใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศำสนำ มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
ส่วนตัว  และในกำรปฏิบัติรำชกำร 

    2. ผู้บริหำร สมำชิกสภำ  พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลท่ำไม้   มีทัศนคติท่ีดีต่อ 
กำรท ำงำน เกิดทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       3. พนักงำน  ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ  และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำมส ำนึก 
ร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัว  
ประชำชน  และประเทศชำติ  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี รู้จักกำรให้กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม และกำรบ ำเพ็ญ
สำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 
      4. สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีของเทศบำลต ำบลท่ำไม้    ในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำล  ในกำรปฏิบัติงำน 
      ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
               ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

              ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 

       

 

 



12 
 

2.2.3 โครงการจัดส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ผลการด าเนินงาน 
1. เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บริกำรอย่ำงมี

ควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. ประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรน ำมำปรับปรุงกำรให้บริกำร  
3. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  และน ำมำปรับปรุงในกำร

ให้บริกำร มีกำรบริกำรให้กับประชำชนทุกรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ของเทศบำล  กำรแจ้งทำงคิวอำร์โค๊ด  ทำงไลน์  
เฟสบุ๊ค  ฯลฯ  

4. มีแผนผังพัฒนำแสดงขั้นตอน  ระยะเวลำ อัตรำค่ำบริกำร อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจกำร
บริกำรได้สะดวกมำกขึ้น 

          5. จัดให้มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส มีควำม
รวดเร็ว สะดวกและประหยัดเวลำ 

งบประมาณ  -ไม่ใช้งบประมำณ-  
ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 
ภาพถ่ายผลการด าเนิน 
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2.3  มาตรการจัดการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้เชิงรุก 

1. มีระบบกำรรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมกีำรสอบถำมจำกภำคประชำชน   
และน ำผลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. ติดตำมรำยงำนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ควำมคิดเห็นข้อร้องเรียน 
ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำรทรำบ 

3.ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในกำรบริกำร  
งบประมาณ    -ไม่ได้เบิกงบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ     

   1. ประชำชนได้รับควำมสะดวก  รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับบริกำร  และมีควำมพึงพอใจ
ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

2. กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมคล่องตัว  และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำร
ปฏิบัติงำน  กำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร  

          3. ท ำให้ภำพลักษณ์ของเทศบำลต ำบลท่ำไม้เปล่ียนไปในทิศทำงท่ีดีขึ้นและท ำให้
ประชำชนมีควำมศรัทธำต่อกำรท ำงำนของเทศบำลต ำบลท่ำไม้มำกยิ่งขึ้น 

  ปัญหาอุปสรรค    ประชำชนยังไม่ทรำบว่ำมีกำรบริกำรนอกเวลำรำชกำรหรือช่วงพัก
เทียงและก่อนเวลำท ำกำร   

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข ให้เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ให้ทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
     ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน 
2.4.1  โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้  จัดให้มีจุดเรียนรู้กำรท ำนวัตกรรม Key Hole Garden  ให้กับชุมชน  11  

ชุมชน มีกำรอบรมควำมรู้ในกำรด ำเนินกำร ปลูกผักปลอดสำรพิษ  โดยกำรน ำเศษอำหำรมำท ำเป็นปุ๋ยหมัก อยู่ใน
แปลงผักจะดูดปุ๋ยหมักจำกท่อในดินไปใช้ในกำรเจริญเติบโต  ประโยชน์ของกำรท ำคีย์โฮลคือช่วยลดขยะ เป็นกำร
ประหยัดน้ ำ ให้ประชำชนในชุมชนมีพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน  
   งบประมาณ   -  

ประโยชน์ที่ได้รับ   
     - ชุมชนร่วมกันปลูกฝังอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ด้วยกำรท ำแปลงผักคีย์โฮล 

- เทศบำลต ำบลท่ำไม้ มีจุดเรียนรู้กำรท ำนวัตกรรม Key Hole Garden  -ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอนั
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียง -ศูนย์เรียนรู ้เกษตรผสมผสำน ด ำเนินงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม
และเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต ำบลท่ำไม้ 
  ปัญหาอุปสรรค   -ไม่มี- 
           ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 
           ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
     2.5.1 (2) โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ผลการด าเนินงาน  
   เทศบำลต ำบลท่ำไม้  ได้จัดอบรมสมำชิกสภำ  ข้ำรำชกำร  พนักงำน ลูกจ้ำง  กำรเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งให้กับหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตมีแผ่นพับเผยแพร่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของ
เทศบำลต ำบลท่ำไม้ ในกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี มีกำรประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันกำรทุจริตของ
เทศบำลต ำบลท่ำไม้  รวมถึงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของหน่วยงำนในกำร
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีอำจเกิดขึ้น อีกท้ังยังเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ปลูก
จิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  ลดควำมเส่ียงในกำรเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำนมีมำตรฐำนและภำพลักษณ์ท่ีดี ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมและ
ประชำชนในพื้นท่ี  

งบประมาณ     - ไม่ใช้งบประมำณ – 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  เทศบำลต ำบลท่ำไม้มีกำรประสำนควำมร่วมมือท้ังในองค์กรและภำยนอกองค์กรในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต 
  2. เทศบำลต ำบลท่ำไม้มีบทลงโทษผู้กระท ำผิดในกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. เทศบำลต ำบลท่ำไม้สำมำรถป้องกันกับปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีได้ 

ปัญหาอุปสรรค       - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     - ไม่มี - 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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    มิติที่  3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

1. โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้  จัดโครงกำรกำรคัดเลือกกรรมกำรชุมชนท่ีครบวำระ  1  ชุมชน 

- ชุมชนคร้อพนันพัฒนำ หมู่ท่ี 7   กำรประชุมเพื่อให้ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำชุมชนของตนเอง   ชุมชนได้มีคณะกรรมกำรชุมชน เป็นตัวแทนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของเทศบำล
รวมทั้งเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรงำนของเทศบำล  

งบประมาณ    -       บำท 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีบทบำทส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนของตนเองมำกยิ่งขึ้น 

  2. เกิดควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนท่ีดีระหว่ำงชุมชนกับเทศบำล 
  3. มีกำรจัดต้ังเครือข่ำยภำคประชำสังคมในชุมชน   

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน    
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3.3 การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      3.2.2  (1)  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้  

ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้  แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559ข้อ 13 (3)  
โดยจัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรติดตำมฯมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขโครงกำรเป็น
กระบอกเสียงให้กับประชำชน แสดงควำมคิดเห็นและปัญหำท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้
คณะกรรมกำรติดตำมฯมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแก้ไขโครงกำรจึงรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นและประชำสัมพันธ์ให้ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำร่วมในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบล

ท่ำไม้หรือโครงกำรท่ีมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนท ำให้เทศบำลต ำบลท่ำไม้มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.1.1  กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้   จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน ของส ำนัก/ทุกกองงำนมี

กำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบ  ข้อกฎหมำย  มีควำมร่วมมือในกำรเข้ำตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ทุก 3  
เดือน   หรือตำมไตรมำส    ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน     ระดับองค์กรของเทศบำลต ำบลท่ำไม้และ 
สรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำไม้ทรำบ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/
มีผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระเพื่อให้ส ำนัก/กองงำน น ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปแก้ไขปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
2. ลดโอกำสควำมผิดพลำด ป้องกันและลดควำมเส่ียงต่อกำรปฏิบัติงำน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม 

4. เทศบำลต ำบลท่ำไม้มีแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื่อให้กำรตรวจสอบเป็นไปตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.1.2  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน   ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำง ประหยัดและ

คุ้มค่ำ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเส่ียงหรือผลเสียหำยด้ำนกำรเงินมีข้อมูลและ
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บริหำร ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ  
ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน น ำผลกำรควบคุมภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพใน
กำรป้องกันกำรทุจริตมีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยในให้สำธำรณชนทรำบ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตำมก ำหนดเวลำ  
2. กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข  
3. ร้อยละของหน่วยงำนรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในครบทุกงำน  
4. มีกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน  
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ  ตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  

       4.2.1 มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบกำรบริหำรงำนบุคคล 
ผลการด าเนินงาน 
จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลของเทศบำลต ำบลท่ำไม้    ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร

บริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุแต่งต้ัง  โยกย้ำย  เล่ือนต ำแหน่ง/ เงินเดือน ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดกำญจนบุรีท่ีเกี่ยวข้อง น ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำน
บุคคล ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล  เพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50 วรรคท้ำย ท่ีก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของเทศบำลต ำบลท่ำไม้   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร  

งบประมาณ   - ไม่ใช้งบประมำณ - 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

            ผลผลิต – จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ  เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนบุคคล  
มีกำรประชุมตำมข้ันตอนท่ีก ำหนด รวมถึงมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล  - เจ้ำหน้ำท่ีงำน
บริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล  

ผลลัพธ์ - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคล  
            - บุคลำกรของเทศบำลมีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำ

กว่ำ ระดับ 3  และกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีได้ 
ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 

   ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
      4.3.1 (1) โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการของ อปท. 

ผลการด าเนินงาน 
เทศบำลต ำบลท่ำไม้   ได้จัดอบรมผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำท่ีของเทศบำล

ต ำบลท่ำไม้ ให้มีควำมรู้ และสำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ   หรือหนังสือส่ังกำรของ
รำชกำร บุคลำกรของเทศบำลต ำบลท่ำไม้  ได้น้อมน ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรบริหำร 
รำชกำรหรือกิจกำรของ อปท. เพิ่มพูนควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เนื้อหำและสำระส ำคัญของกฎหมำย ระเบียบ ขั้นตอน
กำรปฏิบัติ สร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนพัสดุ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรตอบข้อทักท้วงของ
หน่วยตรวจสอบให้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรให้บริกำรประชำชนมำกขึ้น 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมำณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร พนักงำนสำมำรถเรียนรู้  ท ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำและ

สำระส ำคัญของกฎหมำย ระเบียบ  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ  และระบบในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้น 

  2. ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร พนักงำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนพัสดุ  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรตอบข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น 

   3. ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร พนักงำนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรให้บริกำรประชำชนมำก  

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร 

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็น
กลไกส ำคัญท่ีใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในกำรด ำเนินงำน แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลำงก็จะคอย 
ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง  

ผลการด าเนินงาน 
1. เทศบำลต ำบลท่ำไม้ มีคู่มือระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมำชิกสภำฯ ใช้ส ำหรับกำร 

ประชุม  
2. เทศบำลต ำบลท่ำไม้  แต่งต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 

ต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โครงกำรต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปีกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  

3. กำรปฏิบัติงำนเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจข้อบังคับ  ระเบียบ  
ข้อกฎหมำยในกำรประชุมสภำ 

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมำณ-  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ี และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
2. กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
3. มีกำรเผยแพร่ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
     4.4.1 มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้เทศบำล
มีภำรกิจ หน้ำท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีและให้ค ำนึงถึงกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ 
กำรประเมินผลกำร ปฏิบัติงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ท้ังนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรนั้น ประกอบกับพระ รำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี   พ.ศ. 2546   และ
นโยบำยของรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม กำรบูรณำกำร 
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำรพัฒนำ ศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตปัญหำ
เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันสำมำรถเกิดข้ึนได้ในทุกวงกำร   ดังนี้  

1.  มีกำรสร้ำงแกนน ำแนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2.  พัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เกิดจิตส ำนึกเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต 
3.  พัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งต้ังตัวแทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคประชำชน ร่วมเป็นเครือข่ำยด้ำน

กำรป้องกันกำรทุจริตเทศบำลต ำบลท่ำไม้ 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย  
3. เปิดโอกำสให้เครือข่ำยท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลท่ำ

ไม้ ในกำรร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
          4. ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำงเทศบำลต ำบลท่ำไม้กับบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร 

และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  ท ำให้เกิดแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ก่อให้เกิดจิตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจริต 
3. ท ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลท่ำไม้ 
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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