
1 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
 

ผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้   

ในรอบ  6 เดือน (ตัง้แต่เดอืนเมษายน – กันยายน  2562) 

 

 
งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลท่าไม้ 
    โทรศัพท์  0-3454-1775  ต่อ  212 

      โทรสาร  0-3454-3024 
www.Thamaikan.go.th 

   www.facebook.com/Thamaikan 
 



2 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้   
  ในรอบ  6  เดือน  (ต้ังแต่เดือนเมษายน – กันยายน   2562) 

............................................................................ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          1.1.1 (1) มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

               ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้จัดท ามาตรการออกค าส่ังการประเมินคุณธรรมจริยธรรมจากผู้บริหาร

ท้องถิ่น มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ ประสานงานส านัก /กอง
งานเพื่อจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการอบรมช้ีแจงถึงมาตรการการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
และสรุปผลการประเมินและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

    งบประมาณ     - ไม่ได้เบิกงบประมาณ- 
                ประโยชน์ที่ได้รับ     

    1 บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   

    2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

    3. บุคลากรมีความรับผิดชอบความรอบครอบในการปฏิบัติงานของตนเองมากขึ้น  มีจิตส านึก
ท่ีดี  การปฏิบัติงานท่ีไม่คดโกงต่อหน้าท่ี   

    4. บุคลากรสามารถน ามาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 

           

 

 

 



3 
 

1.1.2 (2) โครงการธรรมในที่ท างาน 
ผลการด าเนินงาน 

          จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “ธรรมในท่ีท างาน” ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและ
ลูกจ้าง พร้อมให้ใส่ชุดสีขาวมาท างานในทุกวันพระ  เพื่อใหพ้นักงานสามารถน าธรรมะไปปรับใชในชีวิตการท างาน
และชีวิตสวนตัวไดอยางมีความสุข   การใชธรรมะเสริมสรางคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องซื่อสัตย์ สุจริตบุคลากร
ยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในอาชีพข้าราชการ 
           งบประมาณ    - ไม่ได้เบิกงบประมาณ - 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. พนักงานมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมธรรมในท่ีท างาน 

  2. การอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานท่ีดี มีความรับผิดชอบมากขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค   -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  - ไม่ม-ี 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการด าเนินงาน     
เทศบาลต าบลท่าไม้ จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็น

องค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมแบบอย่างท่ีดีแก่
ข้าราชการ 

งบประมาณ     -ไม่ได้เบิกงบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.  การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรมีความเปิดเผย โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
3.  บุคลากรของหน่วยงานมีจรรยาบรรณต่อตนเอง  ประชาชนและสังคม 
4.  บุคลากรใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
ปัญหาอุปสรรค    - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - ไม่มี - 

                     ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน                       
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  1.1.3 (2) โครงการกิจกรรม  5 ส 
ผลการด าเนินงาน     

  เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม และกองประปา  ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 
โดยการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อท าความเข้าใจกับพนักงานเทศบาลน าไปปฏิบัติสามารถพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร และพัฒนางานบริการของส านักงานปลัด และกองงานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
ก้าวหน้าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

งบประมาณ     -ไม่ได้เบิกงบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

                     - บุคลากรให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและ
สถานท่ีท างาน  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างานดีขึ้น มีการบริการท่ีสะดวก  รวดเร็วและได้รับการ
บริการท่ีดีและเป็นการประหยัดทรัพยากร 

ปัญหาอุปสรรค    - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข   - ไม่มี - 

                     ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน   
1.2.1 (1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชน เรื่อง เสริมสร้างประชาธิปไตยและ

ความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนน าไปใช้เป็น
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
และเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย  สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน    สามารถเผยแพร่แนวคิดและวิถีปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ท้ังปวง 

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน กฎ  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตย 

  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ วินัย  ข้อบังคับต่างๆได้อย่างดี 
  3. ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.2.3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล 
            ผลการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  ให้กับชุมชน 11 
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในวัสดุเหลือใช้  เพื่อให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน   เป็นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  หรือเพิ่มผลผลิตในการเกษตรให้กับชุมชนในรูปแบบใหม่  
และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมโครงการ  มาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครัวเรือนได้  

งบประมาณ   -                                           - 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตประจ าวัน 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตร“การปลูกพืชในวัสดุท่ีเหลือใช้”  
3. เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป มีความรู้ด้านการพัฒนาและปรับปรุงบ ารุงดิน ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไปได้ 
4. เกษตรกรผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงด้านเทคนิคเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

เกษตรกรรายย่อย ในการ ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีทางการเกษตร ท่ีมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสมดุลทางธรรมชาติ และ
การลดต้นทุนทางการเกษตร   
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 โครงการศูนย์ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน 
  เทศบาลต าบลท่าไม้  จัดอบรมให้กับคณะผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน สถาบันครอบครัว 
และประชาชนท่ัวไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยการบรรยายจากเจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาญจนบุรี มีแนวทางให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาใช้
ความรุนแรงในครอบครัว   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตในครอบครัว   เป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัวระหว่างท้องถิ่นและชุมชน   

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 

  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงและการยุติความรุนแรงภายใน
ครอบครัว 

  3. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับเพิ่มเติมไปปรับใช้ในครอบครัว เพื่อป้องกันความ

รุนแรงในครอบครัวได้ 

  4. สามารถสร้างเครือข่ายในการท างานด้านการคุ้มครองเด็กให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาหรือมีความเส่ียงได้ 

  5. ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และให้การส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในพื้นท่ี  
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.3.2 โครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างสันติสุข 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าไม้ จัดท าโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ให้กับคณะ

ผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนท่ีสนใจ เข้าร่วมโครงการฯเพื่อให้มีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของธรรมและ
สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตหรือปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆได้อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดข้ึนใน
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงทัศนคติท่ีดีโดยเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจบุคคล จน
เกิดเป็นพลังส าคัญให้เกิดสันติสุขในภาพรวม  

งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

            2. ประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของธรรมและสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม         

3.ประชาชนในชุมชน  สังคมและประเทศชาติโดยเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจบุคคล 
สันติสุขภายในครอบครัวจนเป็นพลังส าคัญให้เกิดสันติสุขภายในสังคมสืบต่อไป 
  4.ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี  มีความสุจริตป้องกันการทุจริตในชุมชน   
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.3.3 (2) โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน  
                    ผลการด าเนินงาน  
  เทศบาลต าบลท่าไม้     มีคณะท างานด าเนินโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้น าชุมชน/ผู้น าหมู่บ้าน/ตัวแทนสถานศึกษาและกลุ่มองค์กรภาคประชาชน  จัดต้ัง
ชุมชนน าร่องในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  อย่างน้อย 3 ชุมชน  เป้าหมายสร้างจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชน
รักษ์ส่ิงแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนปลูกจิตส านึกให้กับประชาชน   ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงใน
ครัวเรือนและชุมชน มีการอบรม/ศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีประสบความส าเร็จเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการประสานความร่วมมือโรงเรียนวัดคร้อพนันและโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นจัดกิจกรรม
และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนและต้ังธนาคารขยะในโรงเรียน 

งบประมาณ   จ านวน  10,000.-บาท 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบก าจัดท่ีปลายทางลดลงมีการคัดแยกได้อย่างถูกต้อง 

  2. เกิดชุมชนน าร่องในการคัดแยกขยะมูลฝอย อย่างน้อย 3 ชุมชน 
  3. หน่วยงานราชการในพื้นท่ีมีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 
  4. โรงเรียนในเขตเทศบาลมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและจัดต้ังธนาคารขยะในโรงเรียน 
  5. ประชาชนมีจิตส านึกและให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง 
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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1.3.3 (3) โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน 

  เทศบาลต าบลท่าไม้ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล  
ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ให้กับผู้น าชุมชน  เพื่อน าไปติดตามจุด
ชุมชนต่างๆ   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน  ประชาชนท่ัวไปให้ทราบถึงโทษของยาเสพติดให้เกิดการ
ต่ืนตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดให้หมดส้ินไปจากท้องถิ่น มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีดีในการปฏิบัติงานให้เกิดผลรูปธรรม
และน าประสบการณ์มาประยุกต์ในการวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุดโดยการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมี
จิตสาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 

งบประมาณ    จ านวน  6,483.-บาท 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. เยาวชนและประชาชนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติดและมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
   2. เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
   3. เกิดประสบการณ์ท่ีดีอย่างหลากหลายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิด
ประสิทธิผลต่อท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
  4. เทศบาลต าบลท่าไม้  เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยนืสืบไป 
  5. ยาเสพติดลดหายไปจากพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้ 
  ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2  สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

                2.2.2  (3) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน 
     ผลการด าเนินงาน 

                          เทศบาลต าบลท่าไม้  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน เป็น
การปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้  เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ   ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้  
มีการพัฒนา มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดสร้าง  พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี   บุคลากรสร้างประโยชน์แก่
ครอบครัวประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี   รู้จักการให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม  

    งบประมาณ   -ไม่ใช้งบประมาณ- 
    ประโยชน์ที่ได้รับ  
    1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้ เข้าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

    2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้   มีทัศนคติท่ีดีต่อ 
การท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       3. พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  
ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
      4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลท่าไม้    ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
      ปัญหาอุปสรรค     -ไม่มี- 
               ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 

              ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน 
2.4.3  โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  11  ชุมชน ช้ีแจงโครงการส่งเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่  พรคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแต่ละชุมชน  มอบใบประกาศนียบัตร ยก
ย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างกับประชาชน  
และเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ยกย่องบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   งบประมาณ   จ านวน  16,280.-บาท 

ประโยชน์ที่ได้รับ   
     1. ประชาชนมีแบบอย่างท่ีดีและให้ลูกหลานปฏิบัติตามในการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ 
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลท่าไม้ 

 

  ปัญหาอุปสรรค   -ไม่มี- 
           ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข    -ไม่มี- 
           ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
     2.5.3 (2) โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ผลการด าเนินงาน  
   เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้จัดอบรมสมาชิกสภา  ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง  การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตมีแผ่นพับเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของ
เทศบาลต าบลท่าไม้ ในการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานในการ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดขึ้น อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ปลูก
จิตส านึกให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม  ลดความเส่ียงในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ผลการด าเนินงานมีมาตรฐานและภาพลักษณ์ท่ีดี ได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ประชาชนในพื้นท่ี  

งบประมาณ     - ไม่ใช้งบประมาณ – 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  เทศบาลต าบลท่าไม้มีการประสานความร่วมมือท้ังในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
  2. เทศบาลต าบลท่าไม้มีบทลงโทษผู้กระท าผิดในการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. เทศบาลต าบลท่าไม้สามารถป้องกันกับปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีได้ 

ปัญหาอุปสรรค       - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข     - ไม่มี - 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
     3.1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตาม พ.ร.บ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ผลการด าเนินงาน 
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมาย  เป็นหน้าท่ีโดยตรงขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแก่ประชาชน  พร้อมท้ัง
สนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ ในเรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีถูกต้อง       โดยเทศบาลต าบลท่าไม้จะด าเนินการส ารวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลทุก
แปลงท่ีดินเพื่อน ามาประกาศและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจึงด าเนินการประเมินและรับ
เสียภาษีต่อไป 

งบประมาณ     -ไม่ได้เบิกงบประมาณ 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 

เทศบาลต าบลท่าไม้จะด าเนินการส ารวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตเทศบาลทุกแปลงท่ีดิน
เพื่อน ามาประกาศและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจึงด าเนินการประเมินและรับเสียภาษี 

ปัญหาอุปสรรค         - ไม่มี – 
                    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข         - ไม่มี – 

 ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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3.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
และระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อกับการคลังท้องถ่ิน 

ผลการด าเนินงาน 
จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ มีการออก

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวะสถานการณ์ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างจากระเบียบ
เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเดิม ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง ว่าสาระส าคัญใดบ้างท่ีแตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบั ติงานให้ เป็นไปตามระเบียบใหม่  
            งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
                     2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3.  ผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบดังกล่าวเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและให้งานมีประสิทธิภาพต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี - 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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3.2.1  โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้  จัดโครงการการคัดเลือกกรรมการชุมชนท่ีครบวาระ  3  ชุมชน 

- ชุมชนคร้อพนันพัฒนา - ชุมชนรางโป่งหัวหินร่วมใจพัฒนา    -ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา   การประชุมเพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง   ชุมชนได้มีคณะกรรมการชุมชน เป็น
ตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลรวมทั้งเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานของเทศบาล  

งบประมาณ    จ านวน  7,926.-บาท 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น 

  2. เกิดความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
  3. มีการจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาสังคมในชุมชน   

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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3.2.2   มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าไม้ 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้  มีมาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มีการบริการในการรับ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน  ช่วยเหลือ
ในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง    จัดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง  รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา  ปัญหาความเดือดร้อน  

ช่วยเหลือในด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนช้ันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  2.  การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ชัดเจนและการให้บริการสะดวกรวดเร็ว โดยมี
การประกาศ/เผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวน ทางเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  3. สร้างแนวคิดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์
สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปช่ัน และพร้อมเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่
ครอบครัวและสังคม  

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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3.2.3   กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
ผลการด าเนินงาน 
เทศาลต าบลท่าไม้  มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน มีการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก

ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ี ถูกต้อง และต้องเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย   เมื่อด าเนินการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วแจ้งผู้ร้องรับทราบภายใน 15 วัน 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เทศบาลต าบลท่าไม้ ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
2.  แจ้งผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบได้รวดเร็ว 
3.  ให้ ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชน ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลฯและประชาชนเกิดความพึงพอในในการด าเนินงานมากท่ีสุด 
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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3.2.2  (1)  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้  
ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2559ข้อ 13 (3)  
โดยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานและคณะกรรมการติดตามฯมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการเป็น
กระบอกเสียงให้กับประชาชน แสดงความคิดเห็นและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  มีการประเมินผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการติดตามฯมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการจึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบล

ท่าไม้หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลท่าไม้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.1.1  กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้   จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน ของส านัก/ทุกกองงานมี

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มีความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ทุก 3  
เดือน หรือตามไตรมาส  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน    ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
สรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ทราบ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/
มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีท างานอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ส านัก/กองงาน น าผลการตรวจสอบภายในไปแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4. เทศบาลต าบลท่าไม้มีแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.1.1  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายใน   ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง ประหยัดและ

คุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงินมีข้อมูลและ
รายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
และการปฏิบัติงาน บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน น าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การป้องกันการทุจริตมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา  
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
4. มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
ปัญหาอุปสรรค   - ไม่มี - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข    - ไม่มี – 
ภาพถ่ายผลการด าเนินงาน 
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4.3.1 (1) โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการของ อปท. 
ผลการด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลท่าไม้   ได้จัดอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล

ต าบลท่าไม้ ให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   หรือหนังสือส่ังการของ
ราชการ บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหาร 
ราชการหรือกิจการของ อปท. เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน
การปฏิบัติ สร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง และการตอบข้อทักท้วงของ
หน่วยตรวจสอบให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น 

งบประมาณ    - ไม่ใช้งบประมาณ- 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานสามารถเรียนรู้  ท าความเข้าใจในเนื้อหาและ

สาระส าคัญของกฎหมาย ระเบียบ  ขั้นตอนการปฏิบัติ  และระบบในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

  2. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ  
การจัดซื้อจัดจ้าง และการตอบข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 

   3. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมาก 

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

     

    


